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מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
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שהקב"ה  שזכינו  הדור,  אנשי  לכל  לפרסם  צריכים 
בערך  שלא  הוא  עצמו  שמצד  בחירה,  בעל  ומינה  בחר 
נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטייך" ו"יועצייך" ונביא 
בנ"י  לעבודת  בנוגע  עצות  ויתן  הוראות  שיורה  הדור, 
ובנוגע  ומצוות,  תורה  עניני  בכל  זה,  דדור  האנשים  וכל 
להנהגת חיי היום יום הכלליים, גם ב"בכל דרכיך דעהו" 

ו"כל מעשיך יהיו לשם שמים",
ש"לאלתר  הנבואה   - העיקרית  הנבואה   - עד 

לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא".

(משיחת ש"פ שופטים, ז' אלול ה'תנש"א, מוגה. תרגום מאידית)

הוד כ"ק אדמור מלך המשיח שליט"א מועדד את שירת
"יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"

ר"ח כסלו ה'תשנ"ג
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. . בבית - לפעול התיישבות וקביעות,
באופן  היא  האמורים  הענינים  בכל  שהעבודה   - חב"ד  חסידי  ישיבת 
דהתיישבות (כנ"ל) וחסידותי, לפנים משורת הדין וחודרת באופן פנימי, 
 - ובמיוחד  כולל  ודעת,  בינה  דחכמה  הכחות  פרטי  בכל  (בית)  ונקבעת 
הפצת פנימיות התורה, כפי שנתגלתה בתורת חסידות חב"ד, "יתפרנסון", 

באופן של הבנה והשגה בחב"ד שבנפש, 
ליובאוויטש - ע"ש ענין האהבה ("ליובא" בשפת המדינה ההיא), היינו 
ואחדות  ישראל  באהבת  חדורה  והיהדות  התורה  דהפצת  שהעבודה 

ישראל, 
להגאולה,  בנוגע  ובפרט  שבה,  במעלות  המפורסמת   - ת"ו  עיה"ק  צפת 

אלי' קיווינו כל היום ומצפים, שאז ת"ו . .1

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

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

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



I

ב"ה

פתח דבר

בהלל והודאה להשי"ת, הננו להגיש לנשיאנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
ולקהל מחבבי התורה ולומדי', את הגליון השני של הערות התמימים ואנ"ש היוצא 
של  הגאולה  חג  לרגל  לאור  היוצא  קנט(,  )גליון  ה'תשפ"ג1  זו  לימודים  בשנת  לאור 

רבינו הזקן 'חג החגים2' 'ראש השנה לתורת החסידות3' - י"ט כ"ף כסלו תשפ"ג.

ובאו בו חידושים וביאורים בעניני גאולה ומשיח, בתורתו של כ"ק אד"ש מה"מ, 
והצוות  התמימים  תלמידי  ע"י  שנכתבו  התורה,  מקצועות  ובכל  ובחסידות  בנגלה 

דישיבתנו הק' - ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת עיה"ק ת"ו.

כפתח לחוברת, הבאנו את מכתב כ"ק אד"ש מה"מ למערכת ישיבתנו מימי חנוכה 
תשמ"ב, לפני ארבעים ואחת שנה, על קבלת גליון הי' שיצא לאור אז בימים הסמוכים 

להוצאתו לאור של קובץ זה.

 * * *

'ראש השנה  הוא  הלוא  כסלו  כ"ף   - י"ט  לרגל  עולם  לאור  יוצא  זה  קובץ  כאמור, 
מה"מ  אד"ש  מכ"ק  שיחות  ב'  מלכות  דבר  בשער  הבאנו  כן  ועל  החסידות',  לתורת 

בענינו של חג:

א. דבר מלכות מוצאי י"ט כ"ף כסלו ביחידות כללית תשנ"ב, בו מבאר כ"ק אד"ש 
מה"מ באריכות נפלאה את מהותו של חג, ע"פ דברי אדה"ז במכתבו הידוע4 "כשקריתי 

1(  בהמשך לקובץ הקודם דשנת לימודים זו - גליון קנח, ער"ה.
2(  מכתב כ"ק אדמו"ר הריי"ץ - נעתק ב"היום יום" בהקדמה. וראה הביאור בזה בלקו"ש ח"ה ע' 

436 ואילך. 
יום"  בה"יום  נדפס   - תרס"ב  כסלו  די"ט  הגאולה  לחג  נ"ע  )מהורש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  מכתב    )3

בתחלתו, ושם נתבאר. 
4(  "היום יום" י"ט כסלו. אג"ק שלו סל"ח.
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בספר תהילים בפסוק "פדה בשלום נפשי יצאתי בשלום . . מה' שלום", ואת הקשר 
לגאולה האמיתית והשלימה, ובסוף השיחה כותב, וזלה"ק )סה"ש תשנ"ב ע' 173(: 

"ובפרט בימינו אלה - ימות המשיח - שבהם נמצאים עכשיו, וצריכים רק "לפתוח 
את העיניים", ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות, וכל 
השלחן"  אל  ולהסב  "לגשת  מוכנים  ובבנותינו",  בבנינו  גו'  ובזקנינו  "בנערינו  בנ"י 
)"צוגיין און זעצען זיך צום טיש"(, שלחן ערוך בכל מטעמים ובכל טוב, החל מעניני 
ויין המשומר, ועוד ועיקר, "לדעת את ה'", "מלאה הארץ  הגאולה, לויתן ושור הבר 

דעה את ה' כמים לים מכסים". עכלה"ק.

דברים נפלאים אלו מורים על גישה שונה בכללות עבודת ה' אותה מלמד אותנו 
שלו  ופעולה  פעולה  "שכל  גאולה  של  באופן  להיות  שצריכה  מה"מ,  אד"ש  כ"ק 
נעשית באופן המתאים להמעמד ומצב דגאולה האמיתית והשלימה5", שנעשה "עי"ז 
שהשכל נעשה ממולא וחדור בהבנה והשגה בעניני גאולה ומשיח שבתורה, ומהשכל 
באופן  ומעשה  דיבור  במחשבה  בפועל  להנהגה  ועד  הלב,  ברגש  גם  וחודר  מתפשט 
המתאים לזמן מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע ש"הנה זה )המלך 

המשיח( בא6".

ויסודית במהותו של חג שהבאנו כאן היא מלקוטי שיחות7, בה  נוספת  ב. שיחה 
מבאר כ"ק אד"ש מה"מ באריכות את הקטרוג שהי' על הפצת תורת החסידות של 
אדה"ז דוקא, ואת ההוראה מכך אודות אופן לימוד החסידות הנדרש )לא רק כתרופה 
להתגברות החושך, אלא( כהכנה לגאולה באופן של הבנה והשגה והרחבה דוקא, וידוע 
רגע  ממש,  אלו  ברגעים  הרי  ותבשיל8,  תבשיל  מכל  לטעום  יש  שבת  שבערב  ג"כ 
קודם שבאה הגאולה האמיתית והשלימה, יש ללמוד תורת החסידות באופן דטעימה 

מתורתו של משיח. 

קשר מיוחד ישנו בין ההוספה בלימוד התורה על כל חלקי' שתעשה ע"י הוצאת 
קובץ זה, להוראה הנ"ל "לפקוח את העינים", וכדברי כ"ק אד"ש מה"מ בדבר מלכות 
היחיד  "הדבר  וזלה"ק:  זו,  הוראה  לקיום  הדרך  את  מבאר  שם  תשנ"ב9,  ויצא  ש"פ 
שחסר הוא - שיהודי יפקח את עיניו כדבעי, ויראה איך הכל כבר מוכן לגאולה . . ע"י 

5(  דבר מלכות ש"פ וירא תשנ"ב סוסי"א.
6(  דבר מלכות ש"פ בלק תשנ"ב סוס"ט.

7(  לקוטי שיחות ח"ל ע' 170 ואילך.
8(  שו"ע אדה"ז הל' שבת סי' ר"נ סעי' ח.

9(  סי"ח.



III

"לימוד התורה וקיום המצות בכלל . . לימוד פנימיות התורה כפי שנתגלתה בתורת 
החסידות . . כולל ללמוד בעניני הגאולה, באופן שזה יפתח את הלב והעינים והאוזנים 
האמיתית  הגאלה  את   - העולם  בגשמיות  ממש  בפשטות  וישמעו  יראו  שיבינו   -

והשלימה בפועל ממש".

* * *

שנה זו היא, כידוע, שנת ‘הקהל’ בה מצווים אנו "הקהל את העם האנשים הנשים 
כ"ק אד"ש מה"מ  וכדברי  ה’ אלקיכם",  ויראו את  ילמדו  ולמען  ישמעו  והטף למען 
בריבוי עצום של שיחות ומכתבים וכו’ שענין זה ישנו בתוקף גם כיום10, ודאי שקובץ 

חידושי תורה זה יוסיף בלימוד התורה והיראה של כלל ישראל. 

לקבץ  שבתורה,  ה"הקהל"  ענין  אודות  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  ידועים  ובנוסף 
חידושי תורה למקום אחד, וגליון זה מהווה בימה מכובדת לכך.

* * *

המסכת הנלמדת בשנה זו בישיבות תות"ל ברחבי העולם היא מסכת 'גיטין', והרבה 
מההערות בקובץ זה עוסקות בסוגיות אלו.

"עדי  בנושא  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מכתבי  כמה  הבאנו  מלכות'  'דבר  משער  כחלק 
חתימה" ו"עדי מסירה" הנדון בתחילת מסכת גיטין, לתועלת המעיינים.

תודתנו נתונה בזאת לצוות הישיבה, ובפרט לרב שמואל שי’ גינזבורג, לרב מאיר 
הלוי שי’ סגל,  חיים שמריהו  לרב  לרב מנחם מענדל שי’ הלפרין,  ווילשאנסקי,  שי’ 
שי’  הלל  חיים  ולרב  קופצי’ק,  שי’  שיל"ו  אביחי  לרב  פרידמן,  שי’  יונה  שבתי  לרב 

שפרינגער על עזרתם הרבה בהגהת הקובץ והוצאתו לאור.

* * *

לעודד  "כדאי  תנש"א11(  במדבר  ש"פ  מלכות  )דבר  מה"מ  אד"ש  כ"ק  כהוראת 
ולזרז את כל אלו השייכים לחדש בתורה ובתנאי שנלמדת ע"פ כללי התורה כפשוט 
שאפילו אם אין הם בטוחים האם חידושיהם מכוונים לאמיתתה של תורה, הרי לא רק 

10(  ראה ליקוט בזה בספר "קהל גדול" בהוצאת ממ"ש.
וכן באריכות בשיחת חמישה עשר בשבט תשמ"ח, דבר מלכות ש"פ לך לך תשנ"ב. ובריבוי    )11

שיחות ומענות.
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שלא יעכבו את עצמם מכתיבת החידושים, אלא ישתדלו לכתבם, ולפרסם זאת - גם 
בדפוס )בקובץ מיוחד בפ"ע, או בקובץ הכולל חידושי תורה גם מאחרים(, ולא רק בין 

חבריהם ותלמידיהם, אלא גם בין לומדי התורה בכלל", 

ובהתאם לכך, פועלים תלמידי התמימים דישיבתנו הק' ישיבת חח"ל צפת - "הידועה 
במעלות שבה ובפרט בנוגע לגאולה"12 - ביתר שאת, לעשות כל שביכולתם להביא 
היחידה  בשליחות  ו'קָאך'  חיות  מתוך  מלכנו,  התגלות  את  ממש  בפועל  גילוי  לידי 
שנותרה - "קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש"13, אשר חלק עיקרי מ"הכנת עצמו" 

לענין זה14, מתבטא בכתיבת הערות וחידו"ת - כרצונו הק' של כ"ק אד"ש מה"מ15.

אל  חידושיהם  את  הם  גם  לשלוח  שיואילו  הקוראים,  קהל  את  לבקש  הננו  ע"כ 
לאור  שיצא  הבא  בקובץ  להדפיסם  שנוכל  ע"מ  לעיל,  הרשומה  בכתובת  המערכת 

בעז"ה. 

ויה"ר, אשר הוצאת והדפסת קובץ זה, כרצונו והוראתו של כ"ק אד"ש מה"מ בריבוי 
שיחות ומכתבים, תגרום לו נחת רוח רב, ותהי’ ה"מכה בפטיש" שתביא את התגלותו 
השלימה, ונשמע תורה חדשה מפיו, "תורה חדשה מאיתי תצא", תיכף ומי"ד ממ"ש.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

מערכת הערות התמימים ואנ"ש
שע"י ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש צפת

ימות המשיח16 - שנת 'הקהל'
י"ט כ"ף כסלו ה'תשפ"ג )הי' תהא שנת פלאות גדולות( 

ק"כ שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ
ע"ב שנים לנשיאותו

צפת עיה"ק ת"ו, אה"ק

12(  ממכתב כ"ק אד"ש מה"מ לכינוס השלוחים השמיני באה"ק.
13(  דבר מלכות ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב.

14(  ראה דבר מלכות לך לך ה'תשנ"ב.
15(  דבר מלכות ש"פ במדבר ה'תנש"א.

16(  שיחת מוצאי י"ט־כ"ף כסלו תשנ"ב )ראה לעיל בפנים(, מענות קודש מתקופה זו. ועוד.



V

המשיח  מלך  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מכתב 
למערכת 'הערות התמימים ואנ"ש שע"י ישיבת 

חב"ד צפת בקשר עם ימי החנוכה התשמ"ב.
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מכתבי כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א
בענין עדי מסירה ועדי חתימה

כמה  להלן  גיטין,  מסכת   - השנה  בישבתנו  הנלמדת  המסכת  בעקבות 
מענות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לבי"ד של הרדב"ז בצפת:

בי"ד של הרדב"ז בצפת הגיעה סוגיה אודות אדם ששכנעו אותו לתת 
גט לאשתו, ואמר לשליח: "הנני נותן לו כח והרשאה להיות ידו ידי וכחו 

ככחי ליתן ספר כריתות ולגרש אותה כדת משה וישראל".
הבי"ד פסקו היות ומקרה זה דומה למקרה )השנוי במחלוקת( של "אמר 
)גיטין סו, א(, הינו אדם שאומר לשנים לעשות את כל הדרוש  אמרו" 
אנשים  כו"כ  לשתף  שיכולים  הוא  הדין  זה  במקרה  למענו,  גט  בשביל 

לצורך הגט )סופר, עדים וכו'(,
עדי  בלי  האחד  גיטין  שני  לתת  שיש  פסקו  בדבר  המחלוקת  ומחמת 
חתימה )כיון שלא ניתנה על כך הוראה מהבעל( וכיון שגט זה כשר רק 

בדיעבד יש לתת גט נוסף עם עדי חתימה ג"כ.

י"ג אלול תש"ט:

ימים אלו הגיעני - שלוח מניו יארק גופא - ספר כת"ר פרד"ס הארץ, בלי כל כתב 
ביאור ע"ז, ואם הוא תשורה מכת"ר - הריני בת"ח על שכבדני בזה.

בזה  אבוא  הדרוש,  כפי  בו  לעיין  גרמא  הזמן  שאין  אף  דא,  דמילתא  ומחביבותא 
בהערות חדות בחפזי.

ע' קכג, שימסור גא בעידי במסירה ואח"כ יחתום עדי חתימה וימסרנו עוד הפעם. 
- לכאורה, מכמה טעמים טוב, על כל פנים לכתחלה, שיכתבו גט אחר ויחתמו כו'.
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א' מרחשון תש"י1:

ומה שהעירותי בענין הגט )בפרדס הארץ קכ"ג ואילך( שלפענ"ד צ"ל ב' גיטין ולא 
שעל הגט שניתן מתחילה בעידי מסירה לבד יחתמו עליו שפא שני עדים וימסרוהו 

עוה"ד טעמיי בקצרה:

א( הוא משום, דלכתחילה עכ"פ צ"ל האמירה לסופר והכתיבה (דשיטה ראשונה( 
א"א  כת"ר,  ובאופן  באקראי,  שם  שיהיו  ולא  מזה  שידעו  וצריך  החתימה  עדי  בפני 
שיהיו שם, כי אין לגלות להשליח מראש שיתנו הגט ב"פ, ואף שלכאו' יש לתקן זה 
שלענין  אף  הנה,  אבל  קל;  ע'  בספרו  וכמוש"כ  לע"ח,  הע"מ  את  אח"כ  שימנה  ע"י 
הכריתות שווה פעולת ע"מ לר"א לפעולת ע"ח לר"מ. הנה בהנוגע לשטר הגט פשוט 
דפעולת ואחריות העדים החותמים על הגט היא גדולה יותר מזו דע"מ ואפי' למ"ד 
על מנה שבשטר הם חותמים וא"כ בשעת האמירה והכתיבה שהם רק ע"מ גס ראיתם 
היא בהתאם לפ"ז, ונוגע בנדו"ד ביחוד, דיש מקום לומה דע"ח הם מדאורייתא כיון 

שי"ל שאוה הבעל ע"ז, דוגמא לדבר, הטובל לתרומה טמא לקודש.

ב( כותבין הגט בשל בעל שמא תשכח להקנותו לו קודם הנתינה, וגם בנדו"ד יש 
אחרי  לשליה  תהזירנו  לא  שמא  החשש  על  נוסף  ב"פ  אחד  גט  יתנו  אם  זה  חשש 
נתינה הראשונה יפה יפה וביחוד כיון שאך זה עתה קבלה הגט במתנה גמורה )משא"כ 

בנטילת לולב שנותנים מתחילה ע"מ להחזיר(.

וכו'  התנה  מפני  מדרבנן  רק  הוא  הב'  ובפעם  הא'  הנתינה  היא  שהעיקר  את"ל  ג( 
יש אפשרות  וחיפוש אם  וצ"ע  ענינו,  זה  גט  נמצא שבנתינה הא' כבר עשה שטר   -
להשתמש בו עוה"פ בענין של גירושין, )עוד חקירה מעין זה, אם יש לגרש בגט א' 
ב"פ וכגון שגרשה וחזר וקדשה בו ביום(, דוגמא רחוקה. קדשים משנעשה מצותן שוב 

אין מועלין בהם.

השליח  ואומר  הא’  בפעם  הגט  כשנותנים  א"כ   - הב'  נתינה  שהעיקר  את"ל  ד( 
למצוא  שיש  אף  כו',  כחרס  הא  לאומר  לדמותו  יש   - וכו'  הע"ח  בלא  בו  שתתגרש 

חילוק כמובן, ויש להאריך בכל פרט מהנ"ל ואין הזמן גרמא, ולא באתי אלא להעיר;

1(  אג"ק ח"ג ע' רב.
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כ"ז מרחשוון, תש"י2:

ב( בענין הגט - מערער עלי על מש"כ אני שפעולת ואחריות הע"ח גדולה מזו של 
הע"מ. וצר לי שבהחפזו כנראה דלג בעת קריאת מכתבי על איזה תיבות. וזה לשוני 

שם:

"אף שלענין הכריתות שווה פעולת ע"מ, לר"א, לפעולת ע"ח לר"מ, הנה בהנוגע 
לשטר הגט, פשוט דפעולת ואחריות העדים החותמים על הגט היא גדולה יותר מזו 

דע"מ, ואפילו למ"ד על מנה שבשטר הם חותמים".

צ"ל  לזה  קודם  אבל  הכריתות,  נעשה  שאז  ונתן  להיות  צריך  בגט  פשוט:  והדבר 
וכתב לה ספר כריתות, היינו שיעשה כתב שיחול עליו עניני ותוקף ספר כריתות. ואין 

הכתב נעשה שטח כזה, כ"א ע"י העדי חתימה )אם מדאורייתא אם מדרבנן(.

או, במלות אחרות: שתי דרגות בסדר גט. מתחילה צריך לעשות שטר גט, ואח"כ 
צריך לגרש בו. ולדרגא הראשונה אין שייכות לעדי מסירה )מצד הדין(. ובמילא אין 
להם פעולה ואחריות בזה. אבל פעולת ואחריות העדי התימה היא דוקא בדרגא זו. - 
וזה שהעדים צ"ל בעת כתיבת הגט - הוא ג"כ בנוגע לדרגא הא' דגט. וכ"ז פשוט, ולכן 

קצרתי בזה במכתבי הקודם.

ג( הערתי שבאם יתנו גט אחד ב"פ יש החשש, שנזהרים ממנו בכל גט, שמא ישכחו 
להקנות הגט חזרה לבעל. ומערער ע"ז, שהרי הכל נעשה ע"פ ב"ד. וכשיאמרו הב"ד 

שהיתה המסירה בטעות ה"ז כאילו לא נמסר לה הגט.

ואינו: א( הרי בכל גט נעשה ע"פ ב"ד ובכ"ז חוששין להנ"ל. ב( והוא העיקר: במסירת 
גט נעשו ב' ענינים: השטר נעשה של האשה; והאשה מתגרשת מבעלה. וכשיאמרו 
הב"ד להמתגרשים שהמסירה היתה בטעות - ה"ה יודעים עי"ז שצריך לגרשה עה"פ. 
אבל פשיטא דלאו כ"ע דינא גמירי שצריכה האשה להקנות שטר הגט להבעל חזרה. 
וצריך ע"ז הודעה ביחוד. ומלבד שלא נמצא זה בסדר הגט של כת"ר )ולשון "זו הנתינה 
אינה שוה כלום" )בספרו ע' קל סקמ"ג( משמעותו שמעיקרא לא קנתה האשה את 
השטר. וא"כ בלאה"כ צע"ג איך לשנות הלשון באופן שלא יסתור למה שצריך לחזור 
וכלל, כי לא נמצא שיתנו גט  ולקנות הגט מיד האשה(. הנה בענין שאינו רגיל כלל 
אחד ב"פ, יש חשש יותר לשכחה. והפקר ב"ד אינו מועיל בזה; כידוע שאין בכח ב"ד 

2(  שם ע' רטו.
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להוציא מרשות אחד וגם להקנות לשני.

ד( כותב שא"א לאמר שנתינה הב' היא רק מדרבנן. ואיני יודע למה. והרי אפשר 
לומר שהבעל לא הקפיד בציוויו, ורק שרצה להקל הנתינה. וכונתו אשר די בע"מ לבד 
ולא איכפת לי' אם יהיו ע"ח ג"כ. ובאופן כזה; הרי בנתינה הא' נתגרשה, אלא שמפני 
התקנה ולעז צריך לגרשה גם בע"ח. יעוין פ"ת לאה"ע ס' קל ס' קא וס' קיא ושד"ח 

אסי"ד גט סכ"ו סוף סק"א.

ה( רוצה להביא ראי' לגרש בגט א' ב"פ מהא דבכורות )ט, א( דפודה וחוזר ופודה 
בשה אחר. וכן ממס' פרה )פי"א מ"ח( דאיזוב שהזה בו כשר לטהר את המצורע, וזה 
היפך מראיתי מקדשים שאין מועלים בהם משנעשית מצותן. ואינו דומה. הספק בגט 
)נכתב  חדשה  וחלות  ענין  זה  בנייר  ע"י שנתוסף  הוא  כורתה  דהא שהגט  מפני  הוא 
בציווי הבעל, לשמה וגו'(. והשאלה היא: אם החלות היא על הנייר ונשאר בו לצמיתות 
)דוגמא לדבר: בגדי כהונה דלבשום ואה"כ בלו מועלים בהם )קידושין נד, א((, או שלא 
חל אלא לנתינה זו, וכשנותן הגט פקע תוקפו. וע"ז הבאתי ראי' מקדשים. כי גם הם 

נעשים קדשים עי"ז שנתוסף בהם ענין חדש.

ולטהר  כדי שיוכל לפדות  הוא,  נהפוך  הרי  ומטהר,  אבל בהא דפודה כמה פעמים 
בדבר זה הוא עי"ז שאין בו דבר נוסף. ופשוט.

ו( מעיר מפ"ת באה"ע סקמ"ג סקי"ג שכותב דאין לגרש בגט א'ב"פ מפני דהוי   
כשטר שנמחל שעבודו.

שמביא  מסכת  גליא  ס'  והנה  לי,  אשתמיט  אשר  זה,  פ"ת  על  שהעירני  על  ות"ח 
בפ"ת אינו תח"י עתה לעיין בו בסברתו. אבל לכאורה סברא תמוהה היא במאוד. כי 
זו, אבל מה שעבוד ישנו בו בגט שנאמר ע"ז  בשלמא בשטר קידושין שייכת סברא 

שנמהל בנתינתו. ואדרבה - גט הוא בטול שעבוד.
ובמה יפסל גט שנכתב לשמו ולשמה ולשם גירושין. - ופי' לשם גירושין ארז"ל )גיטין 
כה, ב( שהוא למעוטי בכותב להתלמד. וע"פ הנ"ל עדיפא הול"ל שצ"ל כתוב באשה זו 

גופא לשם גירושין אלו דוקא.
ומש"כ בפ"ת שבכל הפוסקים משמע דפסול - לע"ע לא ידעתי מקומם, וצע"ג.

דאדרבה  הבנתי  ולא   - נתישבה  ממילא  כחרס  יהא  לאומר  דדומה  כותב שהערתי  ז( 
עפמש"כ בפ"ת סקמ"ג עוד נתחזקה, וכמובן.
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בענין זמנה של סעודת הצדיקים לעתיד לבוא

הת’ שלום דובער הכהן שי’ הנדל

תלמיד בישיבה

א

בלקוטי שיחות חלק כ"א כותב כ"ק אד"ש מה"מ, וזלה"ק1:

 "ויתירה מזו: מפורש בכ"מ שסעודת לויתן ושור הבר דלעתיד לבא - תהי’ סעודה 
גשמית, וי"ל שהטעימה כלשהי היא לרמז ע"ז. ובהערה 33 שם )על המילים מפורש 

בכמה מקומות( "ראה הנסמן בתשובות וביאורים שם.

לא  בו  דאין  הזמן  באותו  תהי’  הגשמית  שהסעודה  משמע  שבלקו"ת  שם  וראה 
אכילה כו’. אבל להעיר מד"ה וישלח תרס"ו )ע’ קה( דמפרש שהם ב’ זמנים".

רז"ל  מאמר  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מביא  וביאורים2  בתשובות  הדברים,  ביאור 
ש"עוה"ב אין בו לא אכילה ולא שתיה . . אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם 

ונהנים מזיו השכינה",

שלפ"ז מובן שסעודת הצדיקים שיעשה הקב"ה לע"ל )שלרוב המכריע של הפוסקים 
תהי’ סעודה גשמית( תהי’ בימות המשיח3 או בתחילת זמן התחיה4, שזה קודם הזמן 

שנאמר ש"אין בו אכילה כו’".

 אך בלקו"ת צו5 משמע שהסעודה הגשמית תהי’ בזמן שעטרותיהם בראשיהן, שזה 
בזמן מארז"ל אוה"ב אין בו אכילה? וא"כ אינו מובן איך תהי’ סעודה גשמית אם זהו 

זמן שאין בו אכילה ושתי’?

 ומבאר בתשובות וביאורים שם, שמארז"ל "עוה"ב אין אכילה ושתי’" בא ללמדנו 

84 ואילך )בשיחה שם בא בהמשך לביאור בנוגע לסעודה שלישית שלמנהגנו אין  1(  שיחה ב’ ע’ 
אוכלים סעודה רק יוצאים בטעימה כלשהיא, עיי"ש אריכות הביאור(.

2(  ססי"א )נדפס גם באגרות קודש כ"ק אד"ש מה"מ ח"ב ע’ עו-ז הערה 23(.
3(  דעת הר"א בנו של הרמב"ם בס’ מלחמות ה’.

4(  דעת הרשב"א בבא בתרא עד, ב. בחיי שם.
5(  ד"ה ששת ימים רפ"ב.
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שעוה"ב אינו כמו עוה"ז, שבעוה"ז קיום וחיבור הנשמה והגוף הוא רק על ידי אכילה 
ושתי’, ובעוה"ב אמנם יהי’ אכילה ושתי’, אלא שיהי’ זה לתכלית אחר )ראה לקו"ת 

שם( ולא בשביל קיום הגוף.

בזמן  המתים  תחיית  לאחרי  אכן  תהי’  דלע"ל  שהסעודה  מובן  זה  ביאור  ועפ"י 
ש"עטרותיהן בראשיהן אלא שהאכילה ושתי’ תהי’ לתכלית אחר.

בהמשך ההערה הנ"ל בלקו"ש כותב "אבל להעיר מד"ה וישלח תרס"ו )ע’  והנה, 
קה( דמפרש שהם ב’ זמנים". 

והיינו, שבהמשך תרס"ו שם מתווך כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע את ב’ המדרשים 
"עוה"ב אין בו לא אכילה" ו"עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים6", ותוכן הביאור 
שם, שבתחילה יהי’ גילוי תענוג המורגש )גילוי אוא"ס שקודם הצמצום( הנק’ סעודה 

)אכילה ושתי’(,

שזה יהי’ בתקופה הראשונה )ובכללות זהו הזמן של ימות המשיח7( ואח"ז יהי’ גילוי 
תענוג הבלתי מורגש שע"ז אמרז"ל "עוה"ב אין בו אכילה" )בלתי מורגש(.

וע"ז מעיר כ"ק אד"ש מה"מ: מציין לביאור בהמשך תרס"ו שם שב’ מארז"ל אלו 
הם על ב’ זמנים שונים, בשונה מהבואר בלקו"ת שזה באותו זמן?

ב

ואולי יש לבאר בזה בדרך אפשר, ובהקדים:

איתא מדרש רבה, וז"ל8: "כיצד הם נשחטין, בהמות )שור הבר( נותץ ללויתן בקרניו 
וקורעו, לויתן נותץ לבהמות בסנפירו ונוחרו . . זו שחיטה כשירה היא )בתמי’(, ולא 

כך תנינן9? הכל שוחטין ובכל שוחטין ולעולם שוחטין,

חוץ ממגל קציר, והמגרה והשיניים מפני שהן חונקים . . אמר הקב"ה תורה חדשה 
מאתי תצא - חידוש תורה מאתי תצא". והיינו שהיתר שחיטה זו האסורה בזמה"ז יהי’ 

בגדר של "חידוש תורה" ע"י הקב"ה לע"ל.

6(  בבא בתרא עד, ב.
7(  ראה מאמר ד"ה והיה עקב תשכ"ז ס"ז )סה"מ מלוקט ב’ ע’ סג(.

8(  ויקרא רבה פי"ג, ג. 
9(  חולין טו, ב- במשנה.
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זה,  ובקונטרס "תורה חדשה מאתי תצא" תנש"א מביא כ"ק אד"ש מה"מ מדרש 
ועל פיו מבאר שהסעודה דלויתן ושור הבר לע"ל תהי’ בימות המשיח דוקא, ובלשונו 

הק’10: 

"צריך לומר שהסעודה דלויתן ושור הבר )שבה יאכלו משחיטה זו שיתירה הקב"ה( 
תהי’ בימות המשיח, לפני תחה"מ, כי, לאחרי ש"מצוות בטילות" אין מקום לשקו"ט 

אם "זו היא שחיטה כשירה" ואין צורך ב"חידוש תורה".

כלומר, ההכרח לכך שהסעודה דלע"ל )שבה יאכלו11 לויתן ושור הבר( תהי’ בימות 
המשיח הוא, דכיון שלאחרי תחיית המתים אמרז"ל "מצוות בטילות לע"ל"12, וא"כ 
בתקופה זו אין צורך ב"חידוש תורה" להיתר שחיטה זו כיוון שמצוות בטילות, ומכך 

שהמדרש אומר שצריך ע"כ היתר מיוחד מובן שסעודה זו תהי’ בימות המשיח.

ואולי יש לומר בדרך אפשר, ובהקדים: איתא בזהר13 ש"צדיקים קמים לתחיה מיד", 
והיינו14 בתחילת ימות המשיח לפני תחיית המתים של כל בנ"י, והרי זמן זה הוא קודם 

הזמן ש"מצוות בטילות" )ואדרבה אז יהי’ קיום המצוות בתכלית השלימות15(16. 

יהי’  הבר  שור  שחיטה  בהיתר  תורה"  שה"חידוש  אפשר,  בדרך  לבאר  יש  ועפ"ז 
בתחילת ימות המשיח, שאז צריכים להיתר כיון שיש קיום התומ"צ כנ"ל, ואז תתחיל 
הסעודה אך היא תמשך גם לאחרי תחיית המתים של כל בנ"י בהשתתפותם של כל 

בנ"י.

10(  סה"ש תנש"א ח"ב ע’ 566-82 ובהערה 108. 
11(  כפשטות דברי הגמ’ בב"ב שסעודה זו תהי’ מבשרו של לויתן )ולפנ"ז שהקב"ה יעשה קניגיא 
לעשות  הקב"ה  ש"עתיד  "ב"סעודה"  לקמן(  )נסמן  תשמ"ט  בסה"ש  וראה  והלויתן(.  הבר  שור  בין 

לצדיקים לויתן ושור הבר". ובכ"מ.
12(  נדה סא, ב.

13(  ח"א קמ, א.
14(  ראה דבר מלכות וירא תשנ"ב סעיף ה ובהערות שם, וש"נ. 

15(  ראה בארוכה בלקו"ש חי"ח ע’ 227 ואילך, שגדרו ההלכתי של מלך המשיח זה להביא לשלימות 
בקיום התומ"צ.

16(  ראה קונטרס "הלכות תושבע"פ שאינן בטלין לעולם" תשנ"ב )סה"ש ע’ 27 הערה 24(.
 ועפ"י הביאור בקונטרס שם ב"מצוות בטילות לע"ל", שבטל הציווי לאדם )מצווה מלשון ציווי(, 
מן  חופשי  נעשה  אדם  שמת  כיוון   .  . למת  תכריכים  ממנו  עושה   .  . כלאים  בו  שאבד  "בגד  שלכן 
מצוות" )נדה שם( - אלא שבדרך ממילא לא יהי’ לבוש בכלאים )גם ברגע התחיה(, מצד רצונו של 
45( - צ"ע אם אפשר לעשות תכריכים מכלאים אף  הקב"ה שבאיסור כלאים )שם סס"ה ובהערה 
לצדיקים שקמים לתחיה קודם שמצוות בטילות. ואולי י"ל ש"צדיקים במיתתם קרויים חיים" ולכן 

לא חלה עליהם השאלה בגמ’.
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 אלא שבהמשך הסעודה, האכילה ושתיה יהיו בדרגא נעלית יותר, לא לצורך חיבור 
הנשמה והגוף, כ"א לתכלית אחר )כנ"ל בלקו"ת(.

ועפ"ז יובן גם שמחלק כ"ק אדמו"ר הרש"ב בהמשך תרס"ו שם לב’ זמנים שונים 
)שהסעודה תהי’ בזמן התענוג המורגש, וה"אין בו אכילה ושתי’" הוא בזמן התענוג 
שהרי   - כלל  סעודה  תהי’  לא  הב’  שבתקופה  הכונה  שאין  די"ל  מורגש",  הבלתי 

בלקו"ת כתב שהסעודה )הגשמית( תהי’ בתקופה הב’!

אלא הכונה היא שבתקופה הא’ תהי’ האכילה ושתי’ בסעודה לצורך חיבור הנשמה 
זו תמשך גם בתקופה הב’ כנ"ל,  וסעודה  והגוף מכיוון שיאיר בחי’ תענוג המורגש, 
אלא שהאכילה ושתי’ אז )בחלקה השני של הסעודה( לא תהי’ לצורך חיבור הנשמה 

והגוף )"אין בו אכילה"(, אלא לתכלית אחר. 

פירש.  ולא  סתם  ששם  שבלקו"ת,  אחר"  ה"תכלית  מהו  גם  שמבואר  י"ל  ועפ"ז 
וע"פ התיווך הנ"ל מובן שחלקה השני של הסעודה שימשך בזמן תחיית המתים יהי’ 

כדי שיאיר בחי’ התענוג הבלתי מורגש.

ג

והנה בסה"ש תשמ"ט17 כתב כ"ק אד"ש מה"מ: "ואז רואים בפועל ובגלוי שכל בנ"י 
מסובים על שולחן אביהם ב"סעודה" ש"עתיד הקב"ה לעשות צדיקים" )"ועמך כולם 

צדיקים"( לויתן ושור הבר". 

 ולכאורה חידוש גדול מחדש כאן, שבסעודה דלע"ל סעודת הצדיקים ישתתפו כל 
הצדיקים" היא לכל בנ"י "ועמך  בנ"י. והיינו שמחדש שכונת הגמ’ במילים "סעודת 

כולם צדיקים".

למי שלא  רק  פירש שזה  בחיי18  וברבינו  הגמ’,  אי"ז הפשט הפשוט של  ולכאורה 
)ובעוד מפרשים שנמנו בהערה בתשובות  צו  ובלקו"ת  בחייו,  וטריפות  נבילות  אכל 

וביאורים שם( מפרשים שהכוונה לצדיקים דוקא.

וא"כ יש לעיין מדוע פירש כאן בשיחה שכל בנ"י ישתתפו בסעודה, ומהו ההכרח 
לביאור זה.

17(  וראה ג"כ בדבר מלכות ויצא סי"ח,דבר מלכות וישלח סי"ג. ועוד. 
18(  בראשית א, כא. 
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 גם יש להקשות: דמשמע מכאן שכל בנ"י ישתתפו כבר בתחילת סעודה זו )כדברי 
כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל שמיד מגיעה הגאולה "ואז רואים . . שכל בנ"י כו"(, 
ודלא כהתירוץ דלעיל שבתחילה ישתתפו בסעודה רק הצדיקים ואח"כ כל ישראל. 

ועפ"ז חוזרות הקושיות דלעיל:

א. הובא לעיל )מקונטרס "תורה חדשה"( שמה שצריכים להתיר שחיטת שור הבר 
הוא רק לפני הזמן שמצוות בטילות, אך אם כשיחה זו שהסעודה תתחיל כשכבר כל 

בנ"י קמו לתחי’ - מדוע צריך להתיר זאת והרי זה כבר בזמן של מצות בטילות! 

ב. פה מבואר שהסעודה תתחיל בזמן תחיית המתים של כל בנ"י, והרי לפי המבואר 
בהמשך תרס"ו הסעודה היא בזמן שבו יהי’ גילוי התענוג המורגש, היינו לפני תחה"מ!

ד

וי"ל הביאור בזה, ובהקדים שישנם שני אופנים איך תבוא הגאולה.

 איתא בגמ’ )סנהדרין צח, ב(: "כתיב19 וארו עם ענני שמיא, וכתיב20 עני ורוכב על 
חמור )ומתרצת( זכו עם ענני שמיא, לא זכו עני ורוכב על חמור".

 וכן בנוגע לזמן שתבוא הגאולה נאמר21 "בעתה אחישנה". ושואלת ע"כ הגמ’ כיצד 
אפשר לומר שהגאולה תבוא "בעתה אחישנה" ביחד, והרי זה תרתי דסתרי? ומתרצת, 

"לא זכו בעתה, זכו אחישנה". ועד"ז מיישבת כמה סתירות בפסוקים וכיו"ב.

וכ"ק אד"ש מה"מ מבאר22, שכאשר בנ"י יהיו במצב רוחני נעלה ויהיו זכאים )"זכו"( 
לגאולה, אז כל עניני הגאולה יהיו בצורה ניסית שלמעלה מטבע העולם, שלכן תהי’ 
באופן של "וארו עם ענני שמיא" ותבוא קודם זמנה, "אחישנה" ובמצב זה יגיעו מיד 
אז תהי’  כיוון שהגאולה  עולם,  )תחיית המתים( שינוי ממנהגו של  לתקופה השניה 

באופן על-טבעי.

אך כאשר בנ"י במצב שהם אינם זכאים לגאולה )"לא זכו"( אז הגאולה תהי’ באופן 
טבעי, בסדר הרגיל המוכרח עפ"י ההלכה ויהי’ סדר של ב’ תקופות - ימות המשיח 
יהי’  שאז  הבא"  "עולם  השניה  תקופה  לאחמ"כ  ורק  חמור,  על  ורוכב  עני  יהי’  שאז 

19(  דניאל ז, יט.

20(  זכריה ט, ט.
21(  ישעי’ ס, כב.

22(  ראה לקו"ש חכ"ז ע’ 204.
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שינו ממנהגו של עולם, והגאולה תבוא בזמנה )המוכרח עפ"י הלכה23( "בעתה" כיוון 
שהגאולה תהי’ בסדר טבעי.

ובנוגע לדורנו אנו הודיע כ"ק אד"ש מה"מ24 שאנו כבר במצב של זכו וממילא תהי’ 
כ"ק אד"ש מה"מ בתשמ"ט  י"ל, שבדברי  ניסית למעלה מדרך הטבע.ועפ"ז  גאולה 
רק  שנצרך  תורה"  ל"חידוש  סתירה  אין  בנ"י  כל  ישתתפו  הסעודה  בתחילת  שכבר 

בתקופה הא’ קודם לזמן ש"מצוות בטילות":

דברי הזהר ש"צדיקים קמים לתחי’ מיד", בפשטות שייכים גם במצב של "זכו25", 
והיינו שגם במצב של זכו יהי’ חילוק בין תחית הצדיקים לתחית כלל ישראל, וע"כ 
אפ"ל שבזמן שהצדיקים יקומו לפני כולם - יהי’ אז את החידוש תורה שמותר לשחוט 
את שור הבר בסנפירי הלויתן, משא"כ כשכל בנ"י יקומו שאז יהיו מצות בטילות ולא 

יצטרכו זאת )כנ"ל(.

אלא דכיון שזו הנהגה ניסית אז מיד אח"כ יקומו כל בנ"י וישתתפו בסעודה, שאז 
זה יהי’ בזמן של מצוות בטילות.

23(  ראה בלקו"ש שם שלכן הרמב"ם כתב בספרו "הלכות הלכות" שלע"ל לא יהי’ שינו ממנהגו 
של עולם ושום חידוש במעשה בראשית - אף שודאי אינו חולק על א’ מי"ג עיקרים תחה"מ )חידוש 
במעשה בראשית( - כיון שכתב את סדר הגאולה המוכרח עפ"י הלכה, שלא יהי’ שינוי ממנהגו של 

עולם. עי"ש.
24(  ראה לקו"ש חכ"ב ע’ 79. התוועדויות תשמ"ט ע’ 515. ובכ"מ. ויש להעיר שחידוש מיוחד יש 
הגאולה  זמן  הגיע  כבר   - בעתה  הן  ביחד,  אחישנה"  "בעתה  נמצאים  שאנו  הגאולה"  "דור  בדורנו 
כל  "כלו  וכן בד"מ תזו"מ ס"א  סי"ב  - ראהדבר מלכות דברים  כל הקיצין השונים שעברו  )לאחרי 

הקיצין כפשוטו ממש"( והן אחישנה - זכו. 
25(  ראה דבר מלכות תרומה סי"ד שמדבר על ביאת המשיח שצ"ל כל רגע )דורנו(, וזלה"ק: "החל 
מכך שיהי’ "הקיצו ורננו שוכני עפר" )ישעי’ כו, יט(, וצדיקים וצדקניות קמים לתחיה מיד", ובכ"מ 
משמע כך משיחות כ"ק אד"ש מה"מ שגם שמדבר על מצבנו אנו מביא דברי הזהר צדיקים קמים 

לתחי’ מיד.
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"ימלא שחוק פינו" - בהווה

הת' חיים הכהן שי' ברנדלר

תלמיד בישיבה

בדבר מלכות ש"פ תצא תנש"א אומר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וזלה"ק26:

"לפרסם בכל מקום ומקום שעומדים בסיום וחותם דמעשינו ועבודתינו, ובהתחלת 
התקופה דתשלום השכר . . ובהתאם לכך צריכה להיות העבודה גם בענינים השייכים 
. מעין   . וטוב לבב  ועיקר מתוך מנוחה והתיישבות, שמחה  ועוד   .  . לימות המשיח 
ודוגמא והכנה לקיום היעוד "אז )לעתיד לבוא( ימלא שחוק פינו", אשר בדורנו זה, 
שנשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"ר, ששמו השני "יצחק", ע"ש הצחוק והשמחה, הוא 
נשיא השמיני )אז בגימטריא שמונה( להבעש"ט, נעשה הענין דימלא שחוק פינו )לא 

בלשון עתיד "אז", אלא( בלשון הווה".

היינו, שאע"פ שבגמ’27 איתא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי אסור לאדם 
שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר: אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה, אימתי - 
עומדים  שכבר  כיון  בזמננו  אעפ"כ  אלה  עם  לעשות  ה’  הגדיל  בגוים  שיאמרו  בזמן 
שמונה(  גימטריא   - )"אז"  השמיני  הנשיא  הריי"ץ  הרבי  ועבודתינו,  מעשינו  בסיום 
ושמו יצחק - צחוק ושמחה, הגענו כבר לזמן של "אז ימלא שחוק פינו" - "אז" לשון 

הווה.

ויש להמתיק ולהוסיף הסבר בחידוש זה שבזמננו כבר ישנו הענין של ימלא שחוק 
פינו, ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ בהרבה מקומות28 שכבר נסתיימה עבודת הבירורים, 

והוא ע"פ דברי אדה"ז בתו"א פ’ תולדות, וז"ל29:

 "עיקר הצחוק והתענוג מתגלה כשנשלם הבירור והתקון דשם אלקים. וכמו במעה 
השמים",  ויכולו   - מאד  טוב  והנה  עשה  אשר  כל  את  אלקים  "וירא  כתיב  בראשית 

26(  סעיף טו.
27(  ברכות לא, ב.

28(  ראה שיחת ש"פ ויצא תשמ"ח. ש"פ ויצא תשנ"ב. ועוד.
29(  יח, א.
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שבגמר כל המלאכה נתגלה התענוג, משא"כ בעוד שלא נגמרה המלאכה אין התענוג 
מתגלה כ"א הוא עוסק לגמור המלאכה.

כך עד"ז, עכשיו העסק הוא להיות עובד אלקים לאהפכא חשוכא לנהורא, ובגמר 
גילוי  ויהי’  במעשיו",  ה’  ישמח  אדמה  פני  "ותחדש  כתיב  אזי  הבירורים  ושלימות 
הצחוק והתענוג, ולכן נקרא יצחק ע"ש העתיד, שלעתיד יהי’ גילוי צחוק ותענוג זה". 

עכ"ל.

ונמצא שבגמר הבירורים יהי’ גילוי השמחה והתענוג, וזהו"ע יצחק )כמבואר לעיל 
בד"מ תצא שבדורנו שכ"ק אדמו"ר הריי"ץ נק’ יצחק ישנו הענין דהצחוק והשמחה - 

אז ימלא שחוק פינו(. 

וכנ"ל בזמננו כבר נגמרה עבודת הבירורים, וע"כ מובן כיצד יכולה להיות השמחה 
"אז לשון הווה", כי בזמננו כבר הסתיימה המלאכה והבירורים וכעת יש את הצחוק 

והתענוג מהשלמת המלאכה - אז ימלא שחוק פינו לשון הווה.
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מעלת ה'פועל' על ה'כח' בבריאה

הת' מנחם מענדל שי' אליהו

שליח בישיבה

א

בשיחת ש"פ נח תשל"ח1 מבאר כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח שתכלית העילוי 
והשלימות של כל ענין הוא כאשר הוא מגיע לפועל. וע"כ, גם כאשר יודעים בוודאות 

שהענין יבוא בפועל, מ"מ, אין זה השלימות כל עוד אין הענין מגיע לפועל.

ומביא2 לכך הוכחה מ’מעשה הבריאה’ – שא’ הטעמים המובאים לכך שהקב"ה ברא 
את העולם הוא "בגין דישתדמעון לי’"3, ובלשון הע"ח4 "שיתגלו שלימות כחותיו" – 

שהכחות של הקב"ה יבואו בפועל, שדבר זה מתבצע ע"י בריאת העולם.

מכחותיו  שמעכב  מי  ואין  מוגבל  אינו  הקב"ה  של  שכחו  כיון  שלכאורה,  ומקשה, 
לבוא לידי פועל, מה החידוש בכך שבאו בפועל? אלא ע"כ5 מוכח ששלימות כל דבר 

דוקא הוא כשמגיע לידי פועל, עיי"ש בארוכה.

והנה, לכאורה עדיין צריך להבין. 

מדוע אכן שלימות כל ענין הוא כאשר הוא מגיע לידי פועל.

 כלומר, אמנם מוכח ששלימות כחותיו זה דוקא שמגיעים לידי פועל, אך עדיין צריך 

1(  נדפס בהוספות ללקו"ש ח"כ ע’ 281 ואילך.
2(  ס"ג-ו )ע’ 283-5(.

3(  זהר פרשת בא מב, א.
4(  בתחילתו ובשער ההקדמות פ"ג.

5(  וכן מענין ירידת הנשמה לגוף – שאע"פ שברור שהיא תשלים נאת הכוונה, מ"מ שלימות הענין 
הוא כשבא לידי פועל )עיי"ש ס"ה(.
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להבין טעם הדבר - מדוע זה כך6.

ב

בזה בדא"פ, בהקדים המבואר בכ"מ בתורתו של משיח7 בתיווך טעמי  י"ל  ואולי 
בתחתונים"8,  דירה  ית’  לו  להיות  הקב"ה  ש"נתאוה  במדרש  נאמר  עם  הבריאה 

שהטעמים הם מצד בחינת הגילויים, וענין ה’נתאוה’ הוא מצד העצמות.

והקדמה  "הכנה  הם  ובע"ח  שבזהר  שהטעמים  אד"ש9:  כ"ק  מבאר  ביאור:  וביתר 
בה  נמצא  שהעצם  הוא  הדירה  שענין  מכיון  בתחתונים".  דדירה  הכוונה  להשלמת 
)רצון  היא  בתחתונים’  ד’דירה  הכוונה  שהשלמת  ע"י  נפעל  זה  וענין  דוקא.  בגילוי 

העצמות( בהקדמת הטעמים.

גילוי ביחס ל’נתאוה’ שהוא העצם - רצון  ונמצא מובן מזה, שטעמי הבריאה הם 
העצמות, וענינם של טעמים אלו הוא להביא את העצם בגילוי10, ומכיון שכן הגילויים 
אינם דבר נפרד מהעצם, כ"א יש יחס בינם להעצם כי רק כך הם יכולים להוות הכנה 

אליו.

לא  בתחתונים’  ‘דירה  של  לטעם  שבנוגע  אד"ש  כ"ק  מבאר  הנ"ל  בהשיחה  והנה, 
מספיק כחו ית’, כ"א צריך שיהי’ מציאות הדירה בתחתונים בפועל.

נעשים התחתונים  פועל’  כח חסר  ‘אין  ועד"ז מבאר בלקו"ש11, שמצד הענין של 
דירה לו ית’ עוד טרם יצירתם בפועל, אך, שלימות הכוונה של ‘נתאוה . . בתחתונים’ 

6(  בהמשך תרס"ו במאמר הראשון )וכן במאמר ד"ה שוקיו עמודי שש תש"ב( מבאר מדוע טעם 
זה אינו "תכלית הכונה האמיתית", )מצד זה שלמע’ "אין כח חסר פועל" )פרדס שער הצחצחות פ"ג. 
הובא ונתבאר בד"ה יו"ט של ר"ה ובד"ה וילך איש בהמשך תרס"ו, המשך תשרי אעת"ר((, וממילא 

בהכרח לומר שתכלית הבריאה היא לשם ‘דירה בתחתונים’, עיי"ש.
אך בשיחה )הע’ 28( מבאר החילוק בין הקושיא שבהמשך תרס"ו )תש"ב( לבין המבואר בשיחה – 
ששם הקושיא היא שמספיק הפועל כפי שכלול בפועל, אך בשיחה הקושיא היא על כך שאין צריך 
אפי’ את הפועל כפי שכלול בכח )כיון שאין בו שום ענין כאשר הכח יכול להביאו ללא שום עיכוב 

ומניעה(, עיי"ש בפנים השיחה.
7(  ד"ה באתי לגני תשל"א ס"ג )סה"מ מלוקט ח"ה ע’ קנא ואילך(. ועוד.

8(  מדרש תנחומא בחוקותי ג. נשא טז. במדבר רבה יג, ו.
9(  לקו"ש ח"ו ע’ 21 הע’ 69.

10(  ראה ביאור ענין זה בפרטיות בספר ‘שערי עיונים בדא"ח’ )להגה"ח מורהר"ר חנוך גאלאמב( 
ח"א ע’ מב ואילך.

11(  חכ"א שיחה א לפר’ תרומה )ע’ 151(.
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הוא שהדירה תיעשה לא רק מצד שלימות ה’כח’ של הקב"ה, כ"א גם מצד עשיית 
התחתונים, שעי"ז הוא דירה בתחתונים.

היינו, שבשונה משאר הענינים שאפ"ל בהם שמצד "אין כח חסר פועל"12 נעשים 
הם בשלימות בכחו של הקב"ה, בנוגע לדירה בתחתונים אאפ"ל כן, כי הרצון דדירה 

בתחתונים הוא לא שתהיה חלק מכחותיו ית’, אלא מציאות כשלעצמה כביכול13.

שהוא  כפי  התחתון  מציאות  הוא  שגדרו   – ה’נתאוה’  בענין  שכ"ה  כיון  וממילא, 
הגילויים  )אף שהם טעמים של שכל, מצד  גם בטעמים  כן  נעשה  בפועל – ממילא 
בגדרי העולם14  נעשה  וע"כ  הוא הפועל,  הכוונה  נרגש שתכלית  כנ"ל( – שגם בהם 

ובגדרי ההשתלשלות15 שמוכרח שכל יבוא לפועל.

)ולכאורה הוא מעין המבואר16, שזה שיש לכל ענין רצון עצמי לבית נשתלשל מזה 
‘כפי שהוא בעצמותו  ה’נתאוה  היינו שענין  בדירה בתחתונים,  רצון  שיש להעצמות 

נמשך ונעשה טבע בעולם17.(

וכ"ז הוא הנראה לענ"ד ואשמח לשמוע דעת המעיינים.

12(  נסמן לעיל הע’ 6.
13(  אולי יש לקשר זה למבואר בארוכה במאמר ד"ה ביום השני הקריב תשל"ב )סה"מ מלוקט ח"ה 

ע’ רט( . ואכ"מ.
14(  והעירני הרב נחום שיח’ שטראקס, שכפי שלכאו’ נראה במוחש, שזה ששלימות הענין הוא 
כשמגיע לידי פועל הוא לא רק ענין של סברא )שעד שהגיע לידי פועל הי’ ספק האם יבוא בפועל, 
וממילא נעשה שלימות כאשר בא לידי פועל(, כ"א שיש בזה עצמו ענין שלשלימות )ועד"מ – גם 
אדם שכל חייו התנהג טוב, ובפשטות יתנהג באותה צורה גם מחר, מרגיש בסיום יום המחר שלימות 
מסויימת, אף שלא הי’ )כ"כ( ספק בכך שיתנהג ביום זה כדבעי. היינו שענין חיוב ה’פועל’ מצד רצונו 

ית’ בדירה בתחתונים נעשה טבע בהעולם.
‘אין כח חסר פועל’ הוא איננו הקב"ה בעצמו כ"א דרגא פרטית כבר  15(  שהרי דרגת ה’כח’ של 
כ"א  הכח  ענין  לומר  גם  שייך  לא  שבהם  דרגות  שישנם  הנ"ל,  תרס"ו  ר"ה  של  יו"ט  ד"ה  ראה   –

שעצמותו ית’ ‘נושא הכל’.
16(  לקו"ש חכ"ה ע’ 306 הע’ 81.

בענין   – ס"ג  ח’  פרק  גאלאמב(  )להרמ"ח  בתחתונים’  דירה  ‘ילקוט  בליקוט  באורך  בזה  ראה    )17
המשכת ה’נתאוה’ בעולם.
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ג’ ענינים במזבח ושייכותם לג’ הפי’ ב"תמים"

 הת' שמואל שי' מזרחי (ברא"ח)

תלמיד בישיבה

א

מסופר בפרשת לך לך אודות ג’ המזבחות שבנה אברהם, מבאר כ"ק אדמו"ר מה"מ 
שליט"א18 שהם כנגד ג’ ענינים במזבח עצמו:

דהנה אמרו חז"ל19: "מזבח, מזיח ומזין מחבב ומכפר" - ונחלקים ענינים אלו לג’ 
ענינים בלתי  ביטול   - ומכפר"  "מזיח  ב.  מזון לעולם  - השפעת  "מזין"  א.  סוגים20: 

רצויים ג. "מחבב את ישראל לאביהם".

ומבאר, שחילוק זה מתבטא גם בסוגי הקרבנות הקרבים ע"ג המזבח, וגם בכל קרבן 
כשלעצמו: 

ובקרבן  בעלים.  באכילת  שישנו   - שלמים  קרבן  הוא  הקרבנות  בסוגי  "מזין"-  א. 
גופא הוא החלק שבו נאכל לכהנים.

ב. "מזיח ומכפר"- בסוגי הקרבנות הם קרבנות חטאת ואשם )המכפרים על חטא(, 
ובכל קרבן גופא הוא עבודת זריקת הדם, הפועלת כפרת העוונות21.

הקב"ה  "לכבוד  שניתן  עולה  קרבן  על  הוא  מורה  הקרבנות  בסוגי  "מחבב"-  ג. 
בלבד22", ובכל קרבן גופא היא גילוי השכינה - האש שירדה מהשמיים23.

ומוסיף ומבאר את ג’ ענינים אלו בעבודת ה’:

18( בלקו"ש ח"ל, פ’ לך לך ע’ 36 ואילך.
19(  כתובות י,ב. 
20(  עיין בשיחה.

21(  תו"כ ויקרא א,ד. זבחים ו, א. וש"נ.
22(  מדרש תדשא )הנקרא גם ברייתא דר"פ בן יאיר( פי"ב. ס’ רזיאל המלאך )בשינוים קלים(.

23(  יומא כא, ב.
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א. תומ"צ - שהם מזון לנפש שנא’ "וחי בהם24" ב. עבודת התשובה ג. מס"נ.

ועפ"ז מבאר את ענינם של ג’ המזבחות שבנה אאע"ה:

האדם  צרכי  שהם   - א"י25"  בשורת  ועל  הזרע  בשורת  "על  נבנה  הראשון  המזבח 
ענין  כנגד  הוא   - עכן26"  מעשה  "לכפר  שנבנה  השני  המזבח  במזבח,  הא’  ענין  כנגד 
הב’ במזבח - כפרה, והמזבח השלישי שלא נתפרש ברש"י ענינו, הוא כנגד ענין הג’ 

שבמזבח שהוא ללא כל מטרה צדדית אלא בניית מזבח לה’.

ב

המילה  לפעולת  בנוגע  ב’(  )שיחה  שלאח"ז  בשיחה  המבואר  עם  זה  לקשר  ויש 
באברהם:

איתא במשנה בנדרים27: "גדולה מילה שכל המצוות שעשה אאע"ה לא נקרא שלם 
וביניך.  ביני  בריתי  ואתנה  בתריה  )וכתיב  תמים"  והיה  לפני  התהלך  שנא’  שמל  עד 

רש"י(.

במצוות  שנתעסק  מי  לך  שאין  מילה  גדולה  אומר  רבי  "תניא  שם28:  ובברייתא 
כאברהם אבינו ולא נקרא תמים אלא על שם מילה שנא’ והתהלך לפני והיה תמים 

וכתיב בתריה ואתנה בריתי ביני וביניך".

ומקשה, שאף שלכאורה נראה ששני המאמרים )במשנה ובברייתא( הם היינו הך, 
אבל כד דייקת - ב’ שינויים ביניהם:

א. במשנה נאמר "שלם" ובברייתא "תמים".

עד שמל" משמע שהמילה השלימה  נקרא שלם  "לא  - במשנה הלשון  ועיקר  ב. 
חסרון מסויים באברהם, משא"כ ללשון הברייתא "לא נקראת תמים אלא על המילה" 

משמע שהמילה הוסיפה ענין חדש באברהם )בנוסף לשלימות גרידא(.

24(  אחרי יח, ה.
25(  ב"ר פ’ לך לך ספל"ט הובא ברש"י עה"פ.

26(  המשך הלשון בב"ר שם.
27( לו, ב.

28( לב, א.
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יהיה  נובעים משני ענינים שיש במצוות מילה29: א. שלא  ומבאר, שחילוקים אלו 
ערל. ב. שיהיה מהול.

במשנה מדובר על ענין הא’ שבמצוות מילה, ולכן כל עוד אברהם לא מל, היה בו 
חסרון והמילה היא זו שעשתה אותו "שלם".

המילה  אין  זה  שבענין  מילה,  שבמצוות  הב’  ענין  על  מדובר  בברייתא  משא"כ 
השלמת חסרון כי אם תוספת, ולכן פעלה בו שיהיה "תמים"

ומוסיף, שבהמשך הסוגיא )נדרים שם30( "כל המתמים עצמו, הקב"ה מתמים עמו" 
והוא ע"ד הציווי31 "תמים תהיה עם הוי’ אלקיך" - שהיא ההליכה בתמימות בקב"ע 

ובפשיטות.

ולפי"ז מבאר, שישנם ג’ פירושים ב"תמים":

ב. מציאות חדשה תמים  והפגם שהי’.  והיינו שמשלים חסרון  לשון שלימות,  א. 
וזאת על ידי שנוסף בו ענין מסויים ]ע"ד שנה מעוברת "שנה תמימה" ע"י שנוסף בה 
חודש[ ג. מבלי הבט על המעלות והתכונות שיש בו אלא ענינו בכל זמן ובכל מקום 

הליכה בתמימות ובקב"ע.

ג

וי"ל שהביאור בב’ השיחות הנ"ל עולה בקנה אחד:

א. הענין הא’ ב"תמים" - שלימות, שאין נעשה מציאות וגדר חדש אלא לא יותר 
הוא  המזון  של  שענינו   - "מזין"  שבמזבח  הא’  הענין  זהו  החסרון,  השלמת  מאשר 

להשלים הרעב - החסרון שיש באדם.

ב. הענין הב’ ב"תמים" - שע"י תוספת או ענין מסויים נעשה לגדר ומציאות חדשה, 
זהו הענין הב’ בביאור השיחה הראשונה - "עבודת התשובה" הכפרה, והיינו, הדרך 
הרגילה היא שיהודי מקיים תומ"צ עפ"י רצונו של הקב"ה, אך כאשר הוא סוטה מדרך 

29(  ויש ביניתם כמה נפק"מ לדינא גם למעשה, וכמבואר בארוכה בצפע"נ להרגצובי ריש הל’ מילה 
)טז, א. שם, ב- ג(. הל’ ברכות )סו , ג( הל’ כלאים )יב, ב(. ועוד. וראה לקו"ש ח"ג )ע’ 759 ואילך, 761 

ואילך).
30(  לב, א.

31(  שופטים יח, ג
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הישר בכח התשובה, להיעשות מציאות חדשה32 - "בעל תשובה".

לתכונות  או  למעלות  כלל  קשור  לגמרי שלא  חדש  גדר   - ב"תמים"  הג’  הענין  ג. 
 - הא’  בשיחה  הג’  ענין  זהו  בתמימות,  ה’  עבודת  קב"ע,   - הג’  ענין  שזהו  בו,  שיש 
העבודה במס"נ, שאי"ז תלוי במניעים אישיים או רצונות פרטיים למעשה אלא כל 

רצונו "לכבודו ית’"33.

ולא באתי אלא להעיר.

בענין פי’ הלשון אל תמעיטי

הת' שמואל שי' מזרחי (בר"ח)

תלמיד בישיבה

אדה"ז35  מאמר  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מביא  התשמ"ו34  אחת  ואשה  ד"ה  במאמר 
 - הענינים  פנימיות  ע"פ  לשונמית,  הנביא  אלישע  בין  השיח  אלו,  פסוקים  המבאר 
בעבודת האדם. לקראת סוף הביאור, מביא שני פירושים בביאור הפנימי של הוראת 

אלישע "כלים ריקים אל תמעיטי".

הפירוש הראשון הוא "שתעסוק בתורה ומצוות שהם כלים לאור הוי’, ואף שהתורה 
אל  מקום  מכל  ויראה(  אהבה  )בלי  ריקים  כלים  הם  עכשיו  בהם  שעוסקת  ומצוות 
תמעיטי". והפירוש השני הוא "שיתבונן הרבה איך שהוא כלי ריקן בלי דעת ובלי מוח 

ובלי דחילו ורחימו, ויתמרמר מאד על ריחוקו".

32(  צע"ק כיון שלעיל מודגש שמזיח ומכפר זה שלילת ענינים בלתי רצויים ולא מציאות חדשה, 
אך כיון שמשמע מפורש שענינו של מזיח ומכפר הוא ענין התשובה, י"ל שע"י התשובה שנעשה 

מציאות חדשה נשללים כל הענינים הבלתי רצויים ועצ"ע.
33(  מדרש תדשא )הנק’ ג"כ ברייתא דר"פ בן יאיר( פי"ב ]הובאו קטעים מפרק זה בספר הרוקח 

בתחילתו. הגהמ"י הל’ יסוה"ת פ"ב[ וס’ רזיאל המלאך שם.
34(  הוגה וי"ל בקונטרס כ"ף מרחשון ה’תש"נ, ונדפס לאחמ"כ בסה"מ מלוקט ח"ד ע’ מג.

35(  ד"ה כשם שצועקים, נדפס במאמרי אדה"ז - הקצרים ע’ קלז.
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"צע"ק,  וזלה"ק36:  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  מעיר  הרבה"  "שיתבונן  התיבות  על  והנה, 
דפסוק נאמר "אל תמעיטי", ובהמאמר "שיתבונן הרבה".

בפשטות כוונת הצע"ק כאן, שהרי "אל תמעיטי" ו"יתבונן הרבה" הינם לאו דוקא 
אלא  רב,  כשיעור  דוקא  לאו  לפרש  ניתן  תמעיטי"  "אל  הביטוי  מקבילים.  מונחים 
כשיעור לא מועט אלא ממוצע. ואילו הלשון "שיתבונן הרבה" מורה על שיעור רב, 
גדול במאוד מהשיעור ד"אל תמעיטי". אם כן, "צריך עיון קצת’" איך אדה"ז מבאר 

את המילים "אל תמעיטי" שיהיה פירושם "שיתבונן הרבה".

אך לכאורה צ"ע בזה:

כמות  )אינה  היא  תמעיטי",  אל  ריקים  "כלים  בפסוק37  הפשוטה  המשמעות  הרי 
ממוצעת של כלים, כי אם( הרבה כלים. ובלשון המצו"ד38 שם: "אל תשאלי מעט, כי 
אם הרבה כלים". וכן כתב המלבי"ם: שתרבה בכלים כל כך .. ולזה אמר כלים ריקים 

אל תמעיטי".

וההסבר לכך בפשטות הוא, כיוון שהטעם לציווי אלישע להביא כלים הוא משום 
"שיהיה די לשילום החוב לפרנסם בעתיד39", ממילא מובן שככל שתביא יותר כלים 

תרוויח יותר כסף.

ונמצא, שע"פ פשט הפסוק פירוש המילים "’אל תמעיטי" הוא "הרבה כלים". ומהי 
א"כ הקושיא בדברי אדה"ז, ש"אל תמעיטי" פירושו "שיתבונן הרבה".

ואבקש את הקוראים להעיר בזה.

36(  הערה 17.
פי’  לא  שרש"י  מכך  בפנים(  לקמן  שהובאו  המפרשים  דברי  על  )נוסף  כן  להוכיח  יש  ואולי    )37
מאומה על התיבות "אל תמעיטי". וי"ל בדא"פ ע"פ משנ"ת בכ"מ בשיטת רש"י בפירושו פשש"מ, 
שדרכו לפרש כאשר אין הפי’ מובן מעצמו בפסוק. משא"כ כאשר הפירוש בהכתוב מובן מעצמו, 

אינו נזקק לפרש.
מובן   - ריבוי  ל’  דזהו   - בזה  הפירוש  כי   - תמעיטי  אל  הל’  מפרש  שאינו  דזה  בענינינו,  י"ל  ועד"ז 

מעצמו, וא"צ לפרשו.
38(  ואף שבהמשך )פס’ ו’( פי’,דבר מלכותבואר שלא שאלה כלים הרבה כל כך, ועל זה אמר הגישה 
אלי עוד כלי וכו’ ויעמד השמן רצה לומר על ידי שלא היו כלים הרבה". מ"מ בציווי "כלים ריקים אל 

תמעיטי" - הכוונה שתרבה בכלים כל כך’.
39(  לשון המלבי"ם שם.
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בענין "כולן שוין לטובה" ו"דילה הוו חיין"

הת' יעקב שי' גולדשטיין

תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה ויהיו חיי שרה תשמ"ה40 מביא כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח את 
דברי הזהר41 על כפל לשון הכתוב "שני חיי שרה", שמבאר שהמשמעות הפנימית של 

תיבות אלו הוא ש"דילה הוו חיין" )שחיי שרה היו שלה(.

כך  על  הפנימי  בפירושו  מורה  שרה"  חיי  "ויהיו  הפסוק.  שתחילת  לאחרי  כלומר, 
ששרה "זכתה לחיין עילאין", כפל הפסוק מוסיף שהחיין עילאין' נעשו דילה'.

ובהמשך הסעיף מביא את פירוש רש"י על כך, שפירש: "כולן שוין לטובה", ושואל 
מה הקשר והשייכות של פירוש הזהר עם פירוש רש"י על הפסוק.

והנה התשובה לשאלה זו מבוארת בסוף סעיף ב’, ושם מבאר שע"י דילה הוו חיין 
נעשה כולן שוין לטובה. דהיינו, מכיון שאצל שרה החיים היו שלה )"דילה הוו חיין"( 

היא נעשית בעל הבית על החיים שלה )"כולן שוין לטובה"(.

)ועי"ז ניתן הכח לכל יהודי שיהיה בעל הבית על חייו ויוכל לעשות תשובה בכל רגע 
ולהשוות את כל חייו לטובה.(

והנה בהמשך המאמר )בריש סעיף ד’( אומר, שמלבד הביאור שביאר עד כה שבכולן 
שוין לטובה כלול הענין דדילה הוו חיין )כי בכדי להגיע לשוין לטובה צריך דילה הוו 

חיין(, צריך להוסיף ולבאר ענין זה גם לאידך גיסא.

כלומר, שגם בהפירוש ששני חיי שרה הוא דילה הוו חיין כלול הענין דכולן שוין 
לטובה.

ובכדי להסביר זאת מבאר בארוכה את משמעות דברי הפסוק ברוחניות - בספירות. 
כך ששרה היא בחי’ מלכות, והחיין עילאין רומזים על הספירות שלמעלה ממלכות.

40(  נדפס בסה"מ מלוקט ה’ ע' נה.
41(  ח"א פרשתנו קכב, ב.
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באופן  הוא  במלכות  הספירות  שהמשכת  כך  על  מורה  חיין"  הוו  "דילה  וענין 
שמתאחדים איתה ממש, ועד שנעשים ענינם של המלכות.

שורש  גילוי  מאיר  ממלכות  שלמעלה  בספירות  שגם  מזה,  למעלה  גם  הוא  וכן 
"כולן שוין   - ענין האחדות האמיתית  נעשה בהם  זה  וע"י  המלכות שהוא ברדל"א, 

לטובה" שמרומז בסיום הפסוק.

)שהרי  לטובה"  שוין  ל"כולן  נצרך  חיין"  הוו  "דילה  זה  בביאור  גם  לכאורה  והנה 
המלכות(,  דל  ענינה  להיות  הם  צריכים  אמיתית  בהשוואה  יהיו  שהספירות  בשביל 
וענין זה נתבאר בהמאמר ל"אידך גיסא" - כיצד "כולן שוין לטובה נצרך ל"דילה הוו 

חיין".

ואשמח לשמוע חו"ד הקוראים בזה.

כח אליעזר ברכוש אברהם ע"י שטר המתנה 

הת' שיר חדש שי' קדר

תלמיד בישיבה

א

שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  מבאר כ"ק  תשנ"ב  שרה  חיי  ש"פ  מלכות  בדבר 
וזלה"ק42:

"ויש לומר, שדבר זה )שאליעזר הי’ בגדר שליח43( מובן גם ממה שכתוב "ויקח העבד 
עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך וכל טוב אדוניו בידו", כפי שהמפרשים מבארים44, 
כרצונו  בזה  לעשות  יכול  והי’  אדוניו",  טוב  "כל  )"בידו"(  ברשותו  החזיק  שאליעזר 

)ולא נזקק לנתינת רשות על כך(, כפי שנאמר קודם לכן "המושל בכל אשר לו".

42(  סעיף ג.
43(  ולא שדכן. עיין שם חקירה במהותו של אליעזר, וש"נ.

44(  רמב"ן. ספורנו. חזקוני. ועוד. 
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אשר  כל  על  ליצחק  כתב  מתנה  ש"שטר  ברש"י(,  )המובא  הפירוש  לפי  ]ואפילו 
לו, כדי שיקפצו לשלוח לו בתם" – הרי אברהם מסר את שטר המתנה לרשותו של 
הי’  אברהם(  )של  לו"  אשר  ש"כל  כך  וכיו"ב,  לקרעו  הכח  לו  שיש  באופן  אליעזר, 

ברשות אליעזר[.

דלכאורה, איך הי’ יכול אברהם למסור "כל אשר לו" לאדם שעליו יכול להיות ספק 
מה הוא יעשה בזה?!" עכלה"ק.

"ברשותו"?  שזה  אומר  זה  אליעזר  בידי  הי’  שהשטר  זה  מדוע  קשה,  ולכאורה 
לכאורה הוא רק מחזיק השטר בפועל אך אין ברשותו לעשות עם זה משהו אחר )כגון 

לתת לאיש אחר( חוץ מהמטרה שיועד לה - "כדי שיקפצו לשלוח לו ביתם"45?

ואע"פ שאליעזר הי’ יכול לקרוע השטר "שיש לו הכח לקרעו" - הרי לכאורה ביאור 
זה צריך לביאור נוסף, דמה בכך שיקרע השטר - אי"ז אלא שהשליחות לא תתבצע 

אך לא שניתן לו כח ובעלות על השטר?

יכול אברהם למסור "כל אשר לו"  גם צריך להבין בהמשך ל’ השיחה - "איך הי’ 
השטר  לגנוב  שיכל  שמשמע  בזה",  יעשה  הוא  מה  ספק  להיות  יכול  שעליו  לאדם 
לכל  בכך?  וכיו"ב, אך ע"פ הדוגמא שהביא לעיל שיכול לקרוע השטר מהו החשש 

היותר יצטרך אברהם לכתוב שטר חדש46. 

ב

היא47  השטר,  לקרוע  שיכול  מכך  מה"מ  אד"ש  כ"ק  הוכחת  שכוונת  שביארו,  יש 
שעצם זה שאברהם אבינו נתן לאליעזר את שטר המתנה, אע"פ שאין זה ממש שנתן 
לו הכח והבעלות על "כל אשר לו", אלא נתן לו הזכות להחזיק שטר זה, מ"מ זה גופא 
שנתנו לו, ובפרט שהיה לו גם "הכח לקורעו" - לבטל את השטר מראה שיש ביניהם 

שייכות מיוחדת, ומסתבר שהיה שלוחו. 

45(  לשון רש"י.
46(  ואע"פ שאפ"ל שאי"ז בהמשך לפי’ רש"י )שכתב לו שטר( אלא לפי’ המפרשים )שנתן לו כל 

טוב אדוניו( - ראה לקמן אות ב.
47(  ע"ד כל ההוכחות שהביא לפנ"ז לומר שאליעזר הוא שליח - שאינם הוכחות ישירות להיותו 
זה, אלא לזה שמסתבר כך משום סיבות צדדיות, כמו משום שהי’ "עבד אברהם"  שליח ממקרה 

ו"דולה ומשקה מתורת רבו" וכו’.
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אך עדיין אי"מ הלשון "ש"כל אשר לו" הי’ ברשות48 אליעזר", ובפרט המשך דבריו 
"איך הי’ יכול אברהם למסור "כל אשר לו" לאדם שעליו יכול להיות ספק מה יעשה 
בזה" - משום דע"פ ביאור הנ"ל אין הכוונה שהי’ ברשות אליעזר "כל אשר לו", ובטח 

שלא היתה לו האפשרות להפקיעו מבעליו!

בפשטות הי’ אפשר לבאר, שעיקר ההוכחה שאליעזר הי’ שליח אינה מפי’ רש"י49 
טוב  "כל  ברשותו  החזיק  )שאליעזר  המפרשים  מפי’  אלא  מתנה(  שטר  לו  )שכתב 
"כל  למסור  אברהם  יכול  הי’  "איך  הסוגריים  אחר  ממשיך  וע"ז  כפשוטו(,  אדוניו" 

אשר לו" לאדם שעליו יכול להיות ספק מה יעשה בזה". 

אך לכאורה אי"ז כ"כ חלק לומר שההוכחה היא דוקא על פי המפרשים:

. . על   דהנה, בהמשך השיחה50 כותב, "הביאור בזה יובן בהקדמת שאלה נוספת 
זה ש"שטר מתנה כתב ליצחק על כל אשר לו כדי שיקפצו לשלוח לו בתם" . . אפילו 
בנוגע למצות הצדקה הדין הוא ש"לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו51" . . 

איך יתכן אפוא שאברהם מסר כל אשר לו ליצחק". 

 וכאן רואים שנוקט את פי’ רש"י )שמדובר בשטר מתנה( לעיקר, שהרי מקשה זאת 
דוקא על דברי רש"י52, אע"פ שלכאורה גם לפי’ המפרשים יש להקשות זאת - איך 

נתן את כל רכושו לאליעזר.

 ומשמע שנוקט לעיקר את פי’ רש"י, וא"כ צריך לומר שההוכחה הנ"ל )"איך הי’ 
יכול אברהם למסור "כל אשר לו" לאדם שעליו יכול להיות ספק מה הוא יעשה בזה"( 

קאי גם על דברי רש"י53.

ג

ונראה לומר הביאור בזה בדרך אפשר, בהקדים ל’ כ"ק אד"ש מה"מ בהנחה בלתי 

48(  ההדגשות אינם במקור.
49(  שהרי מופיע בסוגריים ובסגנון של "ואפי’ לפירש"י".

50(  ריש סעיף ד.
51(  רמב"ם סוף הלכות ערכין וחרמין וראה הל’ דעות פ"ה הי"ב. הל’ מתנות ענים פ"ז ה"ה. ובכ"מ.

52(  ויתירה מזו, שאפי’ לא מציין לכך שהם דברי רש"י אלא נוקט זאת בפשטות. 
53(  ובפרט שב"הנחה בלתי מוגה" דהתוועדות שבת זו, אינו מזכיר כלל אודות פי’ המפרשים אלא 
רק את פירש"י ועליו מבסס את ההוכחה, שמזה משמע שגם מפירש"י לבד ישנה הוכחה מספקת, 

כדלקמן בפנים.
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מוגה דהתוועדות שבת זו )כפי שנרשם בשעתו ע"י א’ השומעים(54: 

"מנין ההיתר לכתוב "שטר מתנה . . על כל אשר לו", מבלי להותיר לעצמו כלום . 
. ועיקר הקושיא היא . . בנוגע לאליעזר, שהרי לאחרי מסירת השטר לאליעזר, נמצא 

שכל נכסיו של אברהם היו ברשותו, ותחת בעלותו של אליעזר! 

אבינו  אברהם  של  בכחו  הי’  לא  )אליעזר(  שני  לאדם  השטר  מסירת  לאחרי  שכן, 
לבטל את השטר בפשטות, שהרי אינו ברשותו, ולבטלו ע"י מסירת מודעה, אין זה 
ענין רצוי כל כך כדאיתא בהלכה )כי עי"ז יכולים להווצר כמה וכמה מכשולים וכו’(, 
ואם כן נמצא, שבשעת מעשה נעשה אליעזר העבד בעל הבית הבלעדי על כל הנכסים. 
ועד שבפשטות הי’ יכול למסור את השטר לאחר ולא ליצחק ]ואף שמובן בפשטות 
שאליעזר עבד אברהם לא הי’ עושה בפועל דבר בלתי רצוי כזה, הרי עכ"פ היה אז 

בכחו לעשות בכל נכסי אברהם כרצונו![". עכלה"ק בהנחה זו. 

השטר,  ע"י  אליעזר  שקיבל  הכח  מהו   - בתחילה  ששאלנו  מה  לבאר  נוכל  ועפ"ז 
שבאמת כאשר אברהם אבינו העביר לידי אליעזר את השטר שכתב ליצחק, נתן לו 
כח על "כל אשר לו" כפשוטו, שהרי לאחרי מסירת השטר לא הי’ בכחו של אברהם 
אבינו לבטל את השטר שהרי אינו ברשותו, וכח זה הועבר לאליעזר שהיה יכול לקרוע 

השטר ולבטלו. 

)או יצחק(  לטובת אברהם  זה שקיבל אליעזר שני ענינים: א.  ויש להדגיש שבכח 
שלא יימסר שטר זה למי שאינו ראוי לכך ב. יכולת לעשות היפך רצונו - ביטול ביצוע 

מטרת השטר.

ד

אך לפ"ז עדיין קשה, מדוע לא אומר כ"ק אד"ש מה"מ גם בשיחה המוגהת "ועד 
שיש בכחו למסור השטר לאחר וכיו"ב" - שלכאורה )בפשטות( זה ענין הרבה יותר 

חזק מזה שיכול לקורעו וכיו"ב?

ויובן בהקדים, דהנה בנוגע למה שאומר בשיחה הבלתי מוגהת "ועד שבפשטות הי’ 
יכול למסור את השטר לאחר ולא ליצחק" - יש לעיין מה כוונתו, איך באמת הי’ יכול 

אליעזר למסור השטר לאחר?

54(  שיחות קודש תשנ"ב ע’ 330 ואילך.



43

ויש לחקור בכך ב’ חקירות:

א. אם שמו של יצחק לא הי’ כתוב בשטר ולכן היה יכול למוסרו לכל מאן דבעי, 
או שבשטר היה כתוב שניתן ליצחק )ואולי גם שהוא בן של אברהם( אלא שהיה יכול 
ליתנו לאדם אחר, ואותו אדם יטען שהשטר שייך לו )ע"י שיטען שהוא הוא "יצחק 

בן אברהם", או שיטען שקנה את השטר מידי יצחק וכיו"ב(.

ב. בשיחה ביאר שאם הי’ מוסר השטר לאחר הרי "בכדי להחזיר את הממון לבעליו 
יש   - דוקא"  זה שייך ליצחק  וכו’ להוכיח ששטר  ולהביא ראיות  היו צריכים לטעון 
שאע"פ  או  ליצחק,  יחזור  שהממון  כלל  וודאות  אין  כזה  שבמקרה  כונתו  אם  לעיין 
שקרוב לודאי שיחזור הממון אך יצטרך לטעון ולהביא ראיות וכו’ עד שיוכיח שהשטר 

שייך לו - וזו אכן טרחה גדולה אך לא חשש על עצם הממון.

ומסתבר לומר ששתי חקירות אלו תלויות א’ בשני’: שאם לא הי’ כתוב בשטר את 
שמו של יצחק הרי אכן אין וודאות כלל שהממון יחזור ליצחק )כי יכולים לטעון כנ"ל(. 
ולאידך אם כתוב בו ששייך ליצחק )ובפרט אם כתוב ג"כ שהוא בנו של אברהם(, הרי 

קרוב לודאי שיחזור אלא שיצטרך להביא ראיות וכו’. 

ולכאורה מהלשון "שטר מתנה כתב לו ליצחק" משמע שכתב את השטר על שמו 
יגרור  שזה  מהטרחה  רק  הוא  לאחר  שימסור  החשש  שגם  נאמר  ועפ"ז  יצחק,  של 

)שיצטרך להביא ראיות וכו’( ולא חשש על עצם איבוד הממון.

עבור  פירושו  ליצחק"  ש"כתב  לומר  אפשר  שהרי  כן,  לומר  מוכרח  שאינו  ואף 
יצחק55, מ"מ יש להוכיח דכ"ה, מאחר שהלשון בשיחה שם הוא "שאז בכדי להחזיר 
וכו’ להוכיח ששטר זה שייך  את הממון לבעליו היו צריכים לטענות ולהביא ראיות 
ליצחק דוקא", ולא שיש חשש שהממון לא יוחזר לבעליו, ומסתבר שאם לא הי’ כתוב 

שמו של יצחק הי’ צריך לומר שגם יש חשש על עצם הממון.

 ועפ"ז יש לומר שבאמת האפשרות למסור את השטר לאחר אינה בעלת משמעות 
זו  שאפשרות  ודאי  מאידך  ]אך  ליצחק.  יחזור  שהשטר  לודאי  שקרוב  משום  כ"כ, 
מחזקת מאד את הכח של אליעזר בהיותו מחזיק השטר, שלכן הביא זאת כ"ק אד"ש 

מה"מ ב"בלתי מוגה"56[.

- לשמה", שפירושו עבור האישה  "וכתב לה  ובכ"מ( עה"פ  גיטין פ"ג א-ב.  )ראה  55(  ע"ד דרז"ל 
המתגרשת.

56(  ובפרט אם לוקחים בחשבון שיכול להיות שלא היה כתוב בשטר שם, שבמקרה כזה היה קשה 
מאד להחזיר השטר.
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ה

י"ל שלכן כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה המוגהת בחר לנקוט הענין ש"בכחו  זה  וע"פ 
לקרעו", מאחר שדוקא בכך מתבטא כחו של אליעזר ברכוש, כי רק זו פעולה בעלת 
הוכחות  להביא  לטרחה  גורמת  רק  שהיא  לאחר  השטר  מסירת  )משא"כ  משמעות 

לבעלים האמיתי(:

 א. שאליעזר יכול לבטל את השטר, משא"כ אברהם שאינו יכול לבטלו. 

ב. שמועיל לאברהם שלא ימסר השטר לאחר.

וכיו"ב  לקרעו  בכחו  שיש  בל’  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שמשתמש  שמזה  יותר,  ויומתק 
)ובהדגשת המילה "בכחו"( ולא בלשון "שיכול לקרעו" וכדו’ - משמע שההדגשה פה 
היא אינה רק על הקריעה עצמה אלא על האפשרות )ה"כח"( לקרוע, והיינו שדוקא 

לאליעזר )שהשטר אצלו( יש הכח לקרוע משא"כ לאברהם. 
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עדי חתימה בקידושין לשיטת הרמב"ם

הרב לוי יצחק שי' דינרי

ר"מ בישיבה

א

איתא ברמב"ם בהל’ אישות1: "ואם קידש בשטר כותב על הנייר או על החרס או 
על העלה ועל כל דבר שירצה הרי את מקודשת לי או הרי את מאורסת לי וכל כיוצא 

בדברים אלו ונותנו לה בפני עדים".

והקשו האחרונים2: מה טעם החילוק בין גירושין לקידושין, שבגירושין סגי בעדי 
חתימה לחוד, ואם נותנו לה בינו לבינה מגורשת3, משא"כ בקידושין צריך דוקא עדי 

מסירה ולא הזכיר הרמב"ם אפשרות של עדי חתימה כלל.

אלא  לחוד,  חתימה  עדי  מספיק  בקידושין  שגם  נמי  הכי  שאין  המתרצים4,  יש 
שהרמב"ם לא מפרט זאת כי סומך על פרטי ההלכות שיכתוב בהל’ אישות. ומכיון 
שכתב הרמב"ם בפרק זה שדין השטר נלמד מגירושין, ממילא מובן שהפרטים בגט 

שייכים גם בשטר קידושין.

דבריו  על  לסמוך  כאן  הרמב"ם  שכוונת  לומר  גדול  דוחק  כי  בזה,  צע"ג  ולכאורה 
בהל’ גירושין, שהרי דבר זה אפילו לא נרמז בלשונו כאן, ובפרט ע"פ דברי הרמב"ם 
רחוק מפשט  זה  מובן שתירוץ  ואחד  לכל אחד  לחיבורו שכתב את ספרו  בהקדמתו 

דבריו5.

1(  רמב"ם הלכות אישות פ"ג ה"ג.
2(  לח"מ, צרור החיים, קובץ על יד, אבן האזל, ועוד.

3( ראה הל' גירושין פ"א הט"ז.
4(  צרור החיים שם ועוד.

5(  וביחוד ע"פ הכלל הידוע שהרמב"ם לא סומך על דבריו בהמשך ורק על מה שכבת כבר.
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ב

מסירה  עדי  בגדר  הראשונים  פלוגתת  ובהקדים  בזה,  הביאור  לומר  יש  ולכאורה 
לדעת רבי מאיר )שסובר שעדי חתימה כרתי(:

דהנה כתבו התוס’ בגיטין6 "דרגיל ר"ת לומר דאפילו לרבי מאיר בעי עדים בשעת 
נתינת הגט דאין דבר שבערווה פחות משניים". ובפשטות ניתן לומר דכוונתו היא7, 
שאע"פ שמעשה הגירושין נעשה בשעת עשיית הגט שלכך עדי חתימה כרתי, מ"מ 
הגירושים חלים בפועל, בשעת נתינת הגט לאשה, ולכך צריך שם גם עדים מצד שאין 

דבר שבערוה פחות משניים.

אך אדה"ז כתב בתשובותיו בשיטת ר"ת8: "דאף לר’ מאיר בעי עדי מסירה דוקא 
שאין דבר שבערוה כו’, משום דסבירא ליה דעיקר הכריתות הוא בשעת המסירה ליד, 

דאם לא כן אין צריך עדים".

ולכאורה צריך עיון, מדוע מוכרח ללמוד בשיטת ר"ת שעיקר הכריתות הוא בשעת 
עדי  )ולפיכך  הגט  עשיית  בשעת  נעשית  הכריתות  שעיקר  לומר  די  ולא  המסירה 
חתימה כרתי(, רק שמפני שהגירושין חלים בפועל בשעת הנתינה, אזי גם אז בעינן 

עדים.

אלא עכצ"ל בהבנת הדברים שמכך שר"ת מצריך עדים במסירה, בזה רואים שהוא 
סובר שעיקר הכריתות נעשה בשעת מסירה. כי אילו היה ס"ל לר"ת שעיקר הכריתות 
נעשה בשעת עשיית הגט לא היתה שום סברא לומר שצריך עדים מפני דבר שבערוה, 

כי הגרושין נעשו כבר.

ונמצא מוכרח לשיטת ר"ת שעיקר הגירושין הוא בנתינתם, דאל"כ לא הוי אז דין 
דדבר שבערוה.

עוד  כל  כרתי,  חתימה  שעדי  מאיר  רבי  לשיטת  גם  כי  הוא  בפשטות  לכך  והטעם 
עיקר  כרתי  דעדי מסירה  אע"ג  ולכן  הגירושין.  הוי מעשה  לא  הגט לאשה  ניתן  לא 

הגירושין נעשה בשעת נתינתם.

6(  דף ד. ד"ה דקיימא לן.
7(  וכ"כ בשערי חיים )לגר"ח שמולאביץ(, ועוד.

8(  תשובה לג.
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ע"כ שיטת ר"ת. "אבל לפי דעת הרי"ף9 ורמב"ם3 ורשב"א10 ורמב"ן11 ור"ן12 אפילו 
הכריתות  מעשה  כל  הראשונים  לשיטת  כלומר14  חתימה13",  בעדי  סגי  אלעזר  לר’ 

נעשה בשעת החתימה,

אלא כדי שיחולו הגירושין צריך שיתן לה הגט, אבל מ"מ עיקר מעשה בכריתות 
עדים  דצריך  דהא  הגירושין,  לחלות  לע"מ  עוד  דאי"צ  ס"ל  ולכן  הע"ח.  ע"י  נעשה 

לדשב"ע הוא רק לעיקר דשב"ע ומעשה המסירה הוה רק כעין תנאי.

יש לומר הביאור בזה, שהרי בקבלת הגירושין לא בעינן דעת האשה בכדי  ואולי 
לגרש, ויכול אפילו לזרוק הגט רק שיגיע לחצרה או לד’ אמות שלה.

ובין האשה,  הבעל  בין  להפריד  ענינו  הגירושין  דין  כל  כי  בפשטות,  בזה  ]והטעם 
בכדי  ממילא  הוא,  כספו  קנין  ואשתו  האשה  את  קנה  כביכול  הוא  שהבעל  ומכיון 

להתנתק מהאשה אין צריך את הסכמתה.[

ועפ"ז מובן שבגירושין אין הנתינה לאשה עיקר הענין הכורת, אלא הם רק המעשה 
בפועל שמחיל את הגירושין שנעשו בשעת עשיית הגט15.

ג

והנה, בקידושין שענינם הוא לקיחת אשה מבחוץ ולקנותה, אין די בנתינת הקידושין 
לה, אלא צריך את הסכמתה. ומכיון שכך, עיקר מעשה הקידושין מוכרח להיות בשעת 

קבלת האשה את הקידושין ולא בשעת עשייתם קודם. 

עשייתם,  הוא  ענינם  שעיקר  דבגירושין  הרמב"ם,  שיטת  היטב  מובנת  ועפ"ז 
ונתינתם הוא רק מחיל את הגירושין, פשיטא שמספיק עדי חתימה לחוד ויכול ליתן 

לה בינו לבינה.

אך בקידושין שעיקר ענינם הוא קבלת האשה, מובן שעיקר מעשה הקידושין הוא 

9(  מז, א-ב מדפי הרי"ף )והלכתא כר"א בגיטין(.
10(  פו, ב ד"ה רבי אלעזר אומר.

11(  בס' מלחמות )מו,א( ובס' הזכות )מז,ב(.
12(  שם )בד' הרי"ף( ד"ה והיינו דקתני.

13(  לשון אדה"ז שם.
14(  כ"כ ברשימת שיעורים להר"י קלמנסון.

15(  אין הכונה בזה שהנתינה אינה חשובה כלל, שהרי התורה אמרה "ונתן" אלא שהנתינה ביחס 
לגט אינה עיקר הכריתות ורק החלת הכריתות בפעול.



49

וליתן  בשעת המסירה, ולפיכך בעינן דוקא עדי מסירה ולא סגי בעדי חתימה לחוד 
לה בינו לבינה16.

מחלוקת רש"י והרמב"ן בפי' "יודע עיקר שבת"

הרב אביחי שילו שי' קופצ'יק

ר"מ בישבה

א

תנן בריש פרק כלל גדול17 "כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות 
הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת; היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות 

הרבה, חייב על כל שבת ושבת".

וברש"י פי' "היודע עיקר שבת - שיש שבת בתורה ונאסרו בה מלאכות". ובטעם 
הדבר שחייב על כל שבת ושבת פירש רש"י ש"אע"פ שלא נודע לו בינתים, והעלם 
אחד הוא, אמרינן ימים שבינתים הויין ידיעה לחלק. שא"א שלא שמע בינתים שאותו 

היום הויא שבת, אלא שלא נזכר לו במלאכות שנעשו בו".

"ששמע  אינה  המחלקת,  שהידיעה  וביאר  דבריו,  על  תמה  הרמב"ן18  ובחידושי 
שאותו היום שבת היה, ולא שנזכר, אלא שלא נתן לבו לדבר כלל. אבל מאחר שהוא 

יודע עיקר שבת, ויודע שיום שביעי לעולם הוא שבת,

ולאחר שבוע, אחר שיודע בכל ימות השבוע שהוא חול, ואלו נתן דעתו לחשב, ודאי 
ידע שהיום שבת, וכשעשה מלאכה בשבוע שעבר, שבת היתה, אע"פ שלא נתן דעתו 
לכך, הוה ידיעה . . ואפשר שאף רש"י ז"ל לזה נתכוין. ולפי פירוש זה אין משנתינו 

16(  ובכללות יותר י"ל, שזהו הטעם שבגירושין צריך דוקא שטר גט הנעשה כהלכתו - כי העיקר 
קניה  אופני  בכמה  זאת  לעשות  אפשר  בקידושין  משא"כ  האשה,  קבלת  ולא  הגט  כתיבת  הוא 

)והשטר הוא אחד מהם( אלא שבשביל לקנותה צריך את קבלתה )- הסכמתה(.
17( שבת סז, ב.

18( שם.
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אלא בידע עיקר שבת שהוא יום שביעי". 

'עיקר שבת' מסתכמת בזה שיודע "שיש  ידיעת  והיינו שלפי )פשט דברי( רש"י, 
שבת בתורה ונאסרו בה המלאכות", ואילו לרמב"ן יש צורך גם בידיעה "שהוא יום 

שביעי".

ב

ובביאור מחלוקתם יש לומר בדא"פ:

יתרו,  שבפרשת  הדיברות  בין  חילוק  מצינו  השבת,  על  הקב"ה  ציווי  בטעם  דהנה 
לדיברות שבפרשת ואתחנן:

בפרשת יתרו19 נאמר הטעם "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, את 
הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו".

אמנם בפרשת ואתחנן20 לא נזכר בריאת שמים וארץ, אלא הטעם הוא "וזכרת כי 
עבד היית בארץ מצרים, ויוצאך ה' אלקיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן צוך 

ה' אלקיך לעשות את יום השבת".

ובטעם החילוק כתב הרמב"ם במורה נבוכים21 "כבר באו בזאת המצוה שתי עילות 
מתחלפות, מפני שהם לשני עלולים מתחלפים; וזה שהוא אמר בעילת הגדיל השבת 
תורה  במשנה  ואמר  וגו'"  ה'  עשה  ימים  ששת  "כי  אמר  הראשונות  הדברות  בעשר 

"וזכרת כי עבד היית במצרים וגו' על כן צוך ה' אלקיך לעשות את יום השבת".

וזה אמת. כי העלול במאמר הראשון הוא כבוד היום והגדילו, כמו שאמר "על כן ברך 
ה' את יום השבת ויקדשהו", זהו העלול הנמשך לעילת "כי ששת ימים וגו'". אמנם 
וצוותו אותנו לשמרו, הוא עלול נמשך לעילת היותו עבדים  תתו לנו תורת השבת, 

במצרים, אשר לא היינו עובדים ברצוננו ובעת שחפצנו, ולא היינו יכולים לשבות".

והיינו שישנם ב' פרטים: עצם מעלת וקדושת השבת, ונתינתה לעם ישראל. 

והטעם של "זכר למעשה בראשית", המובא בפ' יתרו, הינו על עצם מעלת השבת, 
לעם  נתינתה  על  הינו  ואתחנן,  בפ'  המובא  מצרים",  ליציאת  "זכר  ואילו הטעם של 

19( שמות כ, י.
20( דברים ה, י.

21( ח"ב פל"א. הובא בלקו"ש חלק כ' עמוד 203. ובכ"מ.
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ישראל..

]וכפי שזה מדוייק גם בלשון הפסוקים: דבפ' ואתחנן נאמר "על כן ברך ה' את יום 
כן  "על  נא'  יתרו  בפ'  ישראל; משא"כ  לעם  הנתינה  מוזכרת  ולא  ויקדשהו",  השבת 

ציוך ה' אלקיך לעשות את יום השבת"[.

ועד"ז ביאר ב'שער הכולל'22 בטעם שבשחרית של שבת לא אומרים "זכר ליציאת 
מצרים, ש"ע"פ פשוט י"ל, דהנה בקדוש ליל שבת אומרים זכרון למעשה בראשית, 

תחלה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים . .

שנצטוו  קודש  המקראי  אבל  בראשית,  למעשה  זכרון  הוא  סיני  הר  מעמד  קודם 
תכלית  שאומרים  בערבית  .לכן   . מצרים  ליציאת  זכר  הם  סיני  הר  במעמד  עליהם 

מעשה שמים וארץ, ויכולו וגו', הוא זכר למעשה בראשית . .

אבל בשחרית, ישמח משה )דקאי על מעמד הר סיני(, ושני לוחות כו', וכתוב בהם 
זכר למעשה  א"א לומר   .  . שמירת שבת, דהיינו עשרת הדברות מן פרשת ואתחנן 

בראשית".

ג

ולפי כל זה יש לומר, שזהו היסוד למחלוקת מהו עיקר השבת: דלרש"י ידיעת עיקר 
השבת הוא מצד נתינתה לעם ישראל, שזהו הגורם בפועל של איסור המלאכות,

ולכן אין זה )לכאורה( בדוקא ביום השביעי, ולכן השמיט פרט זה; משא"כ לרמב"ן, 
עיקר השבת כולל גם את מעלתה של השבת, שזהו מצד ה"זכר למעשה בראשית", 

ושם ישנו דגש מיוחד על כך שזה ביום השביעי, ש"בו שבת מכל מלאכתו".

או אולי באופן אחר קצת:

דבין לרש"י בין לרמב"ן מצד הסברא הראשונית, עיקר השבת אינה כוללת את היותו 
ביום השביעי דוקא; אלא שלרמב"ן, כיון שאינו מקבל את הסברא ש"בודאי נודע לו", 
כיון  לכן הוא מעדיף לומר שידיעת עיקר שבת כוללת גם את היותו היום השביעי, 

שלפ"ז ניתן לומר שנודע לו ברגע שעבר שבוע ימים, שהיה שבת בנתיים.

ויש להוסיף דיוק בלשונו של רש"י, שנקט ב' פרטים: 

22( פרק י"ז אות כ"ט.
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א. "שיש שבת בתורה". ב. "ושנאסרו בו המלאכות".

ואולי יש לבאר זה, בהקדים דברי הרמב"ם ריש הלכות שבת וז"ל: "שביתה בשביעי 
ממלאכה מצות עשה . . וכל העושה בו מלאכה ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה".

ומבאר בזה כ"ק אד"ש מה"מ23 )בתרגום חופשי(: ש"מזה שהרמב"ם פותח את הל' 
שבת במ"ע . . מובן שעיקר שמירת שבת אינו ענין ההעדר והשלילה ממלאכה, אלא 

הענין החיובי "העשה מנוחה, ולא ביטול מלאכה"", עיי"ש בביאור הדברים.

ואולי זהו כוונתו של רש"י, שבידיעת "עיקר שבת" יש לדעת ב' פרטים: א. החיוב 
ב. איסור עשיית המלאכות,  של המנוחה, שלזה מכוון הלשון "שיש שבת בתורה". 

הנובע מתוך חיוב המנוחה, "ושנאסרו בו המלאכות".

שיטת התוס' בעד אחד בגט

 הת' לוי יצחק שי' גיטלזון
תלמיד בישיבה

איתא בגמ'24: "כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, יש עליו עדים ואין בו זמן, יש בו 
זמן ואין בו אלא עד אחד, הרי אלו שלשה גיטין פסולין - ואם נישאת הולד כשר".

וכתבו התוס'25: "למ"ד כתב ידו ועד שנינו, תנא כתב בכתב ידו לאשמועינן דאפ"ה 
הולד כשר, וסיפא דאין בו אלא עד אחד איצטריך דאפ"ה לא תנשא לכתחילה"

וכוונתם להמבואר בהמשך הגמ'26 בפירוש דברי המשנה "יש בו זמן ואין בו אלא 
עד אחד", שלדעה אחת הכוונה היא לכתב ידי סופר ועד אחד )והטעם משום ד"סופר 
הוו"ל במקום עד שני27"(, ולדעה השניה הכוונה היא לכתב ידו )הנשנה ברישא( ועד 

23( לקו"ש חכ"א ע' 71 ואילך.
24(  גיטין ג, ב. והוא מהמשנה לקמן. 

25(  ג, ב. ד"ה יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד.
26(  פו, א.

27(  רש"י פו, א ד"ה אלא עד אחד.
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אחד. 

ומבארים התוס' שלשיטה ד"כתב ידו ועד" שנינו, החידוש בסיפא שיש עד )ע"פ 
הרישא "כתב בכתב ידו ואין עליו עדים"( הוא "דאפ"ה לא תנשא לכתחילה". 

ויש לעיין בדבריהם, דלכאורה מאחר דלשיטתם טעם הפסול ב"כתב בכתב ידו" הוא 
משום ד"אין בו זמן28 )היינו דאינו נאמן על הזמן הכתוב בשטר(", מהו התועלת ב'עד 
אחד', דמפנ"ז נאמר שיהי' הוולד כשר לכתחילה, עד דצריכא לאשמועינן "דאפ"ה לא 

תינשא לכתחילה".

ואולי יש לומר, דבשעה שטרח להחתים עד אחד )הנה העד לא יחתום ללא שיכתוב 
זמן אמיתי, ובנוסף( יהא נאמן, היות שמדאורייתא הגט כשר אף אם לא החתים עד 
ובכ"ז טרח לעשות מעל לחובתו, מוכח שרוצה לעשותו בצורה הכשרה ומועלת )אלא 
מזו"(,  גדולה  לך חתימה  ולא משום ש"אין  כעד ממש,  יחשב  וחשב שכת"י  שטעה 

ומשו"ה יכשירו רבנן להאי גיטא.

ואשמח לשמוע דעת בקוראים בזה.

המביא גט בארץ ישראל

 הת' מנחם מענדל שי' ווילשאנסקי (ברח"א) 
תלמיד בישיבה

א

בפ"נ  לומר  צריך   - הים  במדינת  למדינה  גט ממדינה  המביא  "תנן,  בגמ'29:  איתא 
ובפ"נ, הא באותה מדינה במדינת הים - לא צריך, לרבא ניחא לרבה קשיא! לא תימא: 
- לא  - לא צריך,אלא אימא: ממדינה למדינה בא"י  הא באותה מדינה במדינת הים 

28(  ראה תוד"ה כתב בכת"י, ועיי"ש החשש בזה.
29(  גיטין ג, ב. והוא מהמשנה בדף פו, ב. 
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צריך, 

אי  ובפ"נ?  בפ"נ  לומר  צריך  אינו  ישראל  בארץ  גט  המביא  לה:  קתני  בהדיא  הא 
מההיא הוא אמינא הני מילי דיעבד אבל לכתחילה לא, קמ"ל.

לאותה  בנוגע  אינו   - הים"  במדינת  למדינה  "ממדינה  מהתיבות:  שהדיוק  והיינו, 
מדינה בחו"ל )שהרי גם שם לא 'גמירי לשמה'(, אלא שבארץ ישראל ממדינה למדינה 

אין צריך לומר, כיון שגמירי לשמה, וכך משנתינו מתאימה לרבה.   

וכותבים על כך התוס'30: "פירש בקונטרס "אי מדיוקא דרישא", ופירש כן משום 
דאסיפא לא הוי מצי למימר: "הנ"מ דיעבד", דהא בהדיא קתני: "אין צריך" - דמשמע 

לכתחילה,

ליישב דהכא שייך למיתני  ונראה דיש  ומיהו, לשון "אי מההיא" לא משמע הכי, 
א"צ בדיעבד כלומר אי"צ ליטלו הימנה כשלא אמר בפניו כו'".

בפ"נ,  הוא המלמדנו שבא"י פטור השליח מלומר  הדיוק מהרישא  כלומר, לרש"י 
ובסיפא אנו למדים שאף לכתחילה אין צריך לומר זאת.

הרישא  על   - הו"א"  מההיא  "אי  הגמרא:  תיבות  שמפרש  דבריו:  מבארים  ותוס' 
אך  דיעבד",  "הנ"מ  לומר  אפשר  הים"(  במדינת   .  . )"המביא  שברישא  כיון  דוקא, 

בסיפא שכתוב "אין צריך" בל' לכתחילה לא ניתן לטעות ולחשוב שזה רק בדיעבד.

 - אך לדעת התוס', מכיון שנכתב בגמרא "אי מההיא" בל' נסתר, קצת דחוק לומר 
שמילים אלו נסובות על הרישא שבה אנו עוסקים כעת,

בסיפא  שנכתב  ומה  דיעבד",  הנ"מ  "הו"א  הרישא  שאילולא  אסיפא,  קאי  אלא 
"אי"צ" דמשמע לכתחילה, זאת מיישבים התוס' שהלשון "אי"צ" הוא גם בדיעבד, 

ע"ש.

ובמהר"ם31 מקשה על תוס' ממה שרש"י כתב32 : "משנה יתירה דסיפא דלא צריך". 
כלומר שהלימוד מהסיפא הוא לא מהלשון "אין צריך" שזה לשון לכתחילה )וכדברי 

התוס'( אלא מהיתור והכפל של דיוק הרישא והדין בסיפא.

 ומפני זאת מסביר המהר"ם את רש"י באופן אחר, ובלשונו: "אורחא דמילתא הוא 

30( ד"ה אי מההיא.
31( על אתר.

32( בד"ה קמ"ל.
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דהסיפא היא המשנה יתירה . . והיא אתא לאשמעינן מיתורא מה דלא הוה שמענין 
מרישא, ולכן נקט רש"י בסגנון זה וק"ל".

ולכאורה עדיין לא מובן, שהרי גם למהר"ם הלשון "אין צריך" הוא לשון לכתחילה, 
ומדוע צריך רש"י לדייק מייתור הסיפא ולא ממשמעות המילים?

ב

ויש לבאר פירוש רש"י ודברי המהר"ם עליו, ובהקדים:  

תוס' הנ"ל בסוף דבריהם מביאים דברי ר"י, וז"ל: ועוד נראה לר"י דהכי פירושא: 
- אבל  ליתנו לה בא"י  דיכול  וחתימתו,  - שלא ראה כתיבת הגט  "הני מילי דעבד" 

לכתחילה צריך שיראה כתיבת הגט וחתימתו כדי שיוכל לומר בפ"נ.

קמ"ל דלא צריך, ובמדינת הים אם לא ראה . . אין יכול להביא וליתנו לה. ואם הביאו 
ונתנו הו"א דכשר אי לא מתניתין דפ"ב33 והשתא מיתרצא נמי פירכא קמייתא". 

והיינו, שלפי ר"י אין מדובר פה על אמירת השליח בפ"נ - אי מעכב לכתחילה או 
לא, אלא על עצם שליחותו - שלא ראה הכתיבה והחתימה, ולכן אפשר לפרש את 
ההו"א )"היא מההיא הו"א הנ"מ בדיעבד"( אף על הסיפא )"המביא גט בא"י אי"צ 

שיאמר בפ"נ(.

בשעת  הוא  כ"ז   - לומר"  צריך  "אין   - לכתחילה  הוא  בסיפא  שהלשון  שאף  כיון 
 - נתינת הגט, אך ה'דיעבד' פה הוא בהתמנותו כשליח, שאף אם לא ראה הכתיבה 
כותבת  הגט  נתינת  ועל  בפ"נ,  לומר  אי"צ  בפועל  וכשנותן  להתמנות,  יכול  בדיעבד 

המשנה "אין צריך" כנ"ל.

ופי' דברי הגמרא לפ"ז הוא: 

"אי מההיא" )מהסיפא( - הייתי חושב ש)בארץ ישראל( רק בדיעבד אם לא ראה 
הכתיבה והחתימה יכול להיות שליח, וכשימסור הגט "אינו צריך שיאמר בפ"נ", אבל 
לראות  אי"צ  לכתחילה  שבא"י  )מהרישא(  קמ"ל  שליח,  להיות  יכול  אין  לכתחילה 

כתיבת וחתימת הגט, ע"כ תוכן דבריו.

33(  טו, א. ושם קתני: "המביא גט ממדה"י ואמר בפני נכתב ולא אמר בפני נחתם, בפני נחתם אבל 
לא בפני נכתב, בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו, בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו, פסול". ופריך 
גמרא: "הא תו ל"ל, הא תנא חדא זימנא: "המביא גט ממדה"י צריך שיאמר בפ"נ ובפ"נ"", ומתרצת 

הגמרא: "אי מההיא )מהמשנה בריש המסכת( הו"א "צריך" ואי לא אמר - כשר, קמ"ל".    
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ונראה לומר, דאף רש"י סובר כר"י - שה'דיעבד' בסיפא הוא על הנתינה. דהרי רש"י 
כתב )בד"ה "הו"א ה"מ דיעבד"(: "דאי אייתי ממדינה למדינה ולא נכתב לפניו, אי"צ 

לפסול שליחותו על כך".

וכן  "ולא אמר בפ"נ",  כותב:  ואינו  נכתב לפניו"  "ולא  כותב רש"י  ולכאורה מדוע 
הגט", אלא  לפסול  "אי"צ  כותב:  ואינו  כך"  על  לפסול שליחותו  "אי"צ  נוקט  מדוע 
שלרש"י מדובר פה הוא על נוכחות השליח בזמן הכתיבה והחתימה כנ"ל, וכדברי ר"י.

הוא  ביאור המהר"ם, שהלימוד מהסיפא  ע"פ  דברי רש"י  והשתא אתי בפשיטות 
זו  לשון  שגם  כיון  צריך",  "אין  הל'  מדיוק  ולא  הענין,  וכפל  יתירה"  "ממשנה  דוקא 
אינה לכתחילה אלא דין זה הוא בדיעבד כנ"ל, ומפני זה הלימוד הוא מייתור הסיפא, 

ומייתור זה למדים. קמ"ל דאף לכתחילה אי"צ.

דיוק בהתנסחות רבי ישמעאל

הת' מנחם מענדל שי' מרזל

תלמיד בישיבה

הגמרא במסכת גיטין34 מובא ‘מעשה באדם אחד’ מכפר סיסאי שהביא גט לפני רבי 
ישמעאל, והורה לו ר"י שעליו לומר בפני נכתב ובפני נחתם - כדי שלא יזקק לעדים.

כלומר, טעם אמירת בפ"נ ובפ"נ כאן אינה מעיקר הדין, אלא רק בכדי שלא תיזקק 
האשה לעדים במקרה והבעל יערר.

לפשר  ושאלו  לר"י  אלעאי  רבי  נכנס  מכן  שלאחר  ומספרת  ממשיכה  הגמרא 
פסיקתו: "הלא כפר סיסאי מובלעת בתחום ארץ ישראל וקרובה לציפורי יותר מעכו" 
א"כ מדוע פסקת שעליו לומר בפ"נ ובפ"נ? ועונה ר"י: "שתוק בני שתוק הואיל ויצא 

הדבר בהיתר יצא".

ומציינת הגמרא שר"א לא שמע את הנימוק שנתן ר"י לדבריו בסופם - "כדי שלא 

34( ו, ב.
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תיזקק לעדים".

ולכאורה צע"ק מדוע לא אמר ר"י לר"א שפירש טעמו "כדי שלא תיזקק לעדים" 
ודאי שלא היתה כוונתו להורות כך מעיקר הדין, ומדוע אמר לו רק שמכיוון שהוראה 

זו אינה יוצרת איסור כל שהוא אין בכך בעיה?

כי  לו מה אמר בתחילה,  יאמר  ר"א אם  לומר שר"י לא רצה לצער את  יש  ואולי 
אז יתברר שר"א לא דקדק כדבעי. ולפיכך רק תירץ את הוראתו בדרך כזו שאין בכך 

בעיה.

הקשר בין ב’ הפי’ בטעם י"ב שורות בגט

הת' מנחם מענדל שי' איפרגון 

תלמיד בישיבה

שנינו בריש גיטין: "המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם".
ובתוס’35 מבארים ב’ פי’ לכתיבת י"ב שורות בגט:

ור"י שמע בשם רב האי גאון ובשם רבינו  י"ב,   "אומר ר"ת משום דגט גימטריא 
ארבעה  בין  המפסיקין  שיטין  י"ב  כשיעור  כריתות36"  "ספר  דכתיב  משום  סעדיה 
חומשי ספר תורה, כדאמרינן בבבא בתרא )דף יג, ב( שצריך להניח ארבעה שיטין בין 

כל ספר וספר.

וממשיכים התוס': "והפסק שבין וידבר למשנה תורה לא חשיב שאינו אלא חוזר 
ושונה מה שלמעלה" - היינו שכיון שמשנה תורה אינו אלא חזרה על לפנ"ז אין מונים 

את ההפסק בינו לבין חומש במדבר.

35( בד"ה המביא גט
36(  דברים כד, א.



)קנט( - הערות התמימים ואנ"ש - צפת  קובץ ב

58

והנה בלקו"ש37 מבאר כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א את הטעם הפנימי לכך: "ארבעת 
הספרים הראשונים אשר משה "מפי הגבורה אמרן" הם תורה אחת".

"וי"ל שזהו טעם הפנימי מה שאין חושבין ההפסק שבין במדבר  9 שם:  ובהערה 
למשנה תורה". 

ואולי יש לקשר הטעם הפנימי לדברי התוס’ שאינו אלא שונה וחוזר מה שלמעלה 
שהיות שרק ארבעה הראשונים מפי הגבורה משה אמרם שאז הם התורה אחת אז 

השאר ממילא רק חזרה על הנאמר לפני כן.

ולא באתי אלא להעיר.

אופני קיום השטר

הנ"ל

שנינו בריש גיטין: "המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם 
. . המביא גט בא"י אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם, ואם יש עליו עוררין 

יתקיים השטר בחותמיו".

רש"י38 מבאר את אופני קיום השטר: "אם יעידו העדים על חתימת ידיהם, או עדים 
אחרים יכירו חתימתם כשר".

ולכאורה צריך להבין: כשהרמב"ם39 מבאר את אופני קיום השטר )הנלמדים מגמ’ 
מפורשת40(, מונה שישנם חמישה דרכים, וז"ל:

"באחד מחמשה דרכים מתקים השטר בבית דין, הדרך האחד שיהיו דיינים מכירין 
כתב ידי העדים שזו עדות פלוני וזו עדות פלוני. הדרך השני שיחתמו העדים בפניהם 

37( ח"ט, פ’ תצא ב’.
38( בד"ה "יתקיים בחותמיו".

39(  הל’ עדות פ"ו, ה"ב.
40(  האופן הא’ )והב’ בק"ו( מפורש בכתובות כא, א. והאופן הה’ בכתובות יח, ב. 
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. .

הדרך החמישי41 שיהיה כתב ידן יוצא משטרות אחרים ועורכים בית הדין זה הכתב 
לאותו הכתב שבשטרות אחרים ויהיה דומה לזה לזה ויראה להם ביחד שכתב ידי אלו 

הוא כתב ידי אלו".

וצריך להבין הטעם שנקט רש"י ב' אופנים אלו דוקא.

מועיל  הבעל  שערעור  השיטות  כמו  סובר  שרש"י  ביארו42  האחרונים  והנה 
אלו  דרכים  ולכן  מדרבנן43,  רק  מועילות  השטר  לקיום  הדרכים  ושאר  מדאורייתא, 

יועילו לקיום השטר כאן. 

ואולי יש לבאר זה באופן נוסף, ובפשטות:

מלשון המשנה "יתקיים השטר בחותמיו" - משמע שהקיום המדובר כאן הוא ע"י 
החותמים בעצמם, ולכן רש"י )שמפרש ונצמד ללשון המשנה( מביא דוקא את האופן 
אין  )אך  ידיהם"  חתימת  על  העדים  יעידו  החותמים:"אם  ידי  על  השטר  קיום  של 

הכוונה שלא מועיל אופנים אחרים(.

לכן  )כבמשנתנו(,  הים  במדינת  החתומים  העדים  שבו  מקרה  להיות  שיכול  וכיון 
ממשיך רש"י לאופן נוסף: "או עדים אחרים יכירו חתימתם". 

]ואין קשה מפרש"יבהמשך הגמרא שכתב44: "יבואו המכירים החתימה", שאין זה 
החותמים? כבר ביאר זאת ב’טיב גיטין’ שכיון שהגמ’ מקשה שם על דברי רבה כיצד 
יועיל הקיום הרי ‘אין בקיאין לשמה’ מוכרח לפרש שמדובר בקיום בעדים המכירים 

החתימה כיון שהחותמים בעצמם בודאי יודעים שנכתב לשמה[

וזה שרש"י בחר דוקא אופן זה משאר האופנים הוא מכיוון שזהו האופן הכי מצוי 
 - הב’  להאופן  בנוגע  בפשטות  וכמובן  הים,  במדינת  נמצאים  שעדיו  שטר  לקיום 
ולא  הים,  במדינת  חתמו  העדים  שכאמור  המקרה,  זה  אין  בבי"ד  חותמים  שהעדים 

הגיעו עם השטר למדינה זו )דאם הגיעו - אצ"ל בפ"נ ובפ"נ(. 

וכפי שמפרט הרמב"ם45 בהלכה שלאחמ"כ שבשביל לקיים שטר על ידי שטר אחר 

41(  הדרך השלישי והרביעי הם המוזכרים ברש"י דלעיל.
42( חידושי ר' נחום )פרצופיץ( אות ה'. ’טיב גיטין’ תרל"ה, )לר’ חיים מודעי(. 

43(  קצוה"ח ס"ב סק"ח.
44(  ד, ב. ד"ה יתקיים בחותמיו.

45(  ה"ג.
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שלוש  בעליהם  שאוכלים  שדות,  שתי  של  שטרות  שני  )דוקא  תנאים  כו"כ  בזה  יש 
שנים אכילה גלויה, ללא יראה ותביעה משום אדם )ע"ש((.

ולפי"ז אתי שפיר ואין צורך להעמיד את רש"י בשיטות שונות.

מדינת הים לשיטת רש"י

הת' יעקב שי' גולדשטיין

תלמיד בישיבה

א

תנן בריש גיטין: "המביא גט ממדינת הים צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם כו’". 
ובפירושו  בר מבבל כדאמרינן לקמן".  הים  ליה מדינת  חו"ל קרי  "כל  ופירש רש"י: 

צריך להבין )כמו שהקשו כבר כמה מהמפרשים(: 

בהמשך  שמופרש  בעוד  הים,  מדינת  קוראים  חו"ל  של’כל’  לומר  ניתן  כיצד  א. 
המשנה שישנם עיירות נוספות בחו"ל שאותם לא כלל ת"ק בדבריו46?

‘המביא גט  ב. אילו מדינת הים משמעה חו"ל מדוע לא נאמר במשנה מפורשות 
מחוצה לארץ’47?

ג. מדוע נצרך רש"י לציין "בר מבבל", פרט שלכאורה לא דרוש להבנת הענין כרגע, 
ונשנה במחלוקת אמוראים בגמרא48?

המהר"ם שי"ף49 ביאר )ע"פ תוד"ה ממדינת( את דברי רש"י, שכונת התנא בלשונו 
‘מדינת הים’ ולא ‘חו"ל’ היא, להדגיש שאין כוונתו לכלול גם את העיירות הסמוכות 
ומובלעות. כי אילו היתה המשנה כותבת במפורש "המביא גט מחוץ לארץ", ההבנה 

46(  רמב"ן )ד"ה המביא(, רשב"א )ד"ה המביא(, ריטב"א )ד"ה ממדינת הים(, ר"ן )בחדושיו ד"ה 
המביא(. ועוד.

47(  תוס’ הרא"ש )ד"ה ממדינת הים(. וראה גם מהר"ם שיף - הובא בפנים.
48(  ו, א. עיי"ש.

49(  בתחילתו. 
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בזה היתה שהכונה גם לעיירות הסמוכות ולעיירות המובלעות.

ללמד  הים’  ‘מדינת  נקט  בכלל התקנה,  אינם  הללו  סובר שהעיירות  וכיון שהתנא 
שכל מקום שהוא דומה למדינת הים בכך שאינו סמוך או מובלע הרי הוא בכלל תקנה.

אך מכיון שמלשון זאת יכול להישמע שהכונה היא רק מדינה שנמצאת מעבר לים, 
בא רש"י ומבהיר "כל חו"ל קרי ליה מדינת הים", כל המדינות שנמצאות בחו"ל ולא 
ומובלעות  הסמוכות  את  גם  בזה  לכלול  רש"י  כונת  אין  אבל  לים,  שמעבר  אלו  רק 

שבהם סובר התנא שאין תקנה, אלא רק לרבות מדינות שאינם מעבר לים.

חו"ל  לרבות  הינה  הים  מדינת  ליה  קרי  חו"ל  כל  כאן  רש"י  כונת  בזה50:  והטעם 
שדומות למדינת הים בזה שהם רחוקות מארץ ישראל כמו מדינת הים, אך לא לרבות 

כל חו"ל ממש.

אבל לכאורה צריך עיון בדבריו,

יזדקק  שרש"י  מצינו  ולא  בש"ס51  פעמים  עשרות  נזכר  הים’  ‘מדינת  הביטוי  הרי 
להדגיש שאין הכונה מדינת הים כפשוטה ) - מדינה שמעבר לים( אלא מובן שהכונה 
לכל חו"ל. כי לכאורה זהו דבר המובן מאליו שאין הכונה רק למדינה שנמצאת מעבר 

לים.

מתכון  לא  הים"  מדינת  "כל  באומרו  שרש"י  לומר  גדול  דוחק  זהו  לכאורה  ועוד, 
ל"כל" ממש וכוונתו היא חוץ לסמוכות ומובלעות, ובא רק לרבות את שאינם אחרי 
מדינת הים כפשוטו רק שדומים למדינת הים בזה שהם רחוקים. וכבר ע"כ הפנ"י52 

ש"פשטא דלשנא לא משמע כן"

ב

שכתבו  ממה  לאפוקי  כן  שכתב  "נראה  וז"ל:  אחר,  באופן  ביאר  יהושע53  הפני 
כו’  חו"ל  דכל  רש"י  כתב  לכך  הרחוקים.  מדינות  דוקא  היינו  הים  דמדינת  התוס’54 
אינה  כאן  כונת רש"י  כלומר,  הים".  קרי מדינת  נמי  ישראל  דאפילו הקרובים לארץ 

50(  וכ"כ הר"ן )על הרי"ף( בריש מסכתין.
51(  ראה לדוגמא פסחים נא. )תלוי בנוסחאות( מועד קטן יג: יבמות כה: כתובות עח: ועוד.

52(  הובא לקמן בפנים ס"ב.
53(  בד"ה משנה, ובד"ה רש"י ד"ה רקם.

54(  ד"ה ממדינת הים.



)קנט( - הערות התמימים ואנ"ש - צפת  קובץ ב

62

שהם  שמכיון  הוו"א  תהיה  שלא  הסמוכים,  את  לרבות  אלא  חו"ל55  כל  את  לרבות 
סמוכים אין התקנה חלה בהם.

ארץ  בגבולות  תלוי  שהעיקר  המשנה  בסוף  יהודה  רבי  כמו  סובר  ת"ק  ולפ"ז 
ישראל56, ופלוגתתו עם רבן גמליאל57 אודות רקם וחגר, היא מכיון שרקם וחגר הינם 
בתוך תחום ארץ ישראל אזי ת"ק סובר שאין חלה בהם התקנה, ואילו רבן גמליאל 
סובר שאעפ"כ התקנה היא גם על הערים הללו כיון שהם רחוקים מעיקר ישוב ארץ 

ישראל58.

אך גם בדבריו צריך להבין, כי 

- מלבד זאת שלכאורה דוחק לומר שכונת רש"י מתכון לרבות כאן סמוכים ולאפוקי 
משיטת התוס’, ענין שלכאורה לא משמע כלל מפשטות לשונו - 

הרי, לפי דבריו רקם וחגר לשיטת רש"י הם )בלשונו( "על כרחך .. מארץ ישראל 
שהוסיפו  הללו  "עיירות  להדיא  כתב  לקמן  רש"י59  ואילו  מובלעים".  והיינו  ממש 
והנך דרבי אליעזר הוו סמוכות  וחגר דרבן גמליאל  סמוכות לארץ ישראל הנך רקם 

טפי שאף מובלעות הן בתחומה אלא שאינן מארץ ישראל".

ונמצא דלשיטת רש"י רק כפר לודים חשיב מובלע ואילו רקם וחגר הם סמוכות ולא 
מובלעות בתחומה, וא"כ במאי פליגי ת"ק ור"ג?

55(  כי לכאורה זה מובן מאליו, וכנ"ל ס"א.
56(  הפנ"י הביא הוכחה מכך שדברי ר"י מובאים לאחר רבנן בתראי, שמכך מובן שדבריו אינם חלק 
ומוכרח לומר שיסבור כת"ק. אבל לכאורה צ"ע, דהנה לא מבעי דעת רבה )לקמן דף ד’ ע"ב( שרבנן 
בתראי כן חולקים על ת"ק, הרי אין טעם לומר שר"י מוכרח להסכים עם ת"ק, אלא אפילו לרבא 
כו’" הרי רשב"ג מובא לאחר רבנן בתראי  )שם( שס"ל ש"רבנן בתראי לפרושי טעמיה דתנא קמו 

ודאי שחולק את"ק.
בהמשך דבריו הוכיח כשיטתו מכך שהגמרא בדף ו’ ע"ב מציינת ש"רבנן פליגי אר"מ .. בעכו", מכך 
יש להוכיח שת"ק מסכים עם ר"י שלולא כן לא היתה הגמרא אומרת רבנן אלא ר"י. אך לכאורה 

אינו מוכרח כמו שמצינו כמ"פ בש"ס, ובפרט שבענינו דעת ר"י היא המקובלת וכך נפסק להלכה.
וראה בחדושי ר’ נחום )פרצוביץ( שכתב להדיא שר"י נחלק עם ת"ק, צויין לקמן בפנים ס"ג.

57(  בפנ"י שלפנינו איתא רשב"ג אך ע"כ הכונה לר"ג שמוסיף רקם וחגר לתקנה.
58(  וכמ"ש התוס’ בד"ה ואשקלון.

59(  דף ד’ ע"א ד"ה ואמר אביי.
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ג

ואולי יש לומר הביאור בדברי רש"י ובהקדים, הנחה פשוטה בדברי רש"י:

אין כוונת רש"י כאן רק לבאר את המילים "מדינת הים", כי אילו זאת היתה כוונתו 
הו"ל לצטט את התיבות ‘מדינת הים’ ולבאר כל חו"ל בר מבבל". אבל מכך שרש"י 
מצטט מדברי המשנה את כל המשפט "המביא גט ממדינת הים", וע"כ מפרש "כל 

חו"ל כו’" מובן שכוונתו כאן להגדיר ולבאר את כללות הענין.

ביאור הדברים:

המושג מדינת הים אינו הגדרה של חבל ארץ מסויים, אלא הוא הגדרה כללית של 
מדינה שנמצאת הרחק. כמו שמובן מפשטות המילים "מדינת הים". וכיון שמושג זה 
אינו מקובע אלא עניני ומשתנה לפי הנושא הנדון, מובן שבכל מקום בו משתמשים 

בביטוי הזה, ההגדרה המעשית שלו משתנית60.

כלומר, בכל נושא הביטוי ‘מקום רחוק’ יקבל משמעות שונה. כי יכול להיות מקום 
וביחס לענין  מסויים שביחס לענין אחד הוא נחשב הוא רחוק מהמקום בו מדברים 

אחר הוא לא נחשב רחוק מכאן61.

לדין של  ביחס  הים  והגדרתה של מדינת  ענינה  כאן, לבאר את  כוונת רש"י  וזוהי 
"המביא גט". ולכך מצטט רש"י מן המשנה את המשפט המלא - "המביא גט ממדינת 
הים", ומבאר שבהקשר לדין של חיוב אמירת בפני נכתב ובפני נחתם בהבאת גיטין, 

התנא מתייחס לכל חו"ל כמדינת הים, וכפי שיבואר בגמרא בארוכה הטעם לכך. 

ועפ"ז אולי ניתן לתרץ את השאלות דלעיל:

א( המונח ‘מדינת הים’ לא מתפרש עבור כל שטח אדמה, אלא כמשמעו - מדינה. 
רגב אדמה  כעת שכל  הכוונה  אין  הים"  ליה מדינת  קרי  חו"ל  זה ש"כל  בעניננו,  וכן 

מחוצה  דוקא  לאו  לרבא  הים  ממדינת  גט  המביא  במתני’  תנן  "וכי  )ב,ב(  מהריטב"א  להעיר    )60
לארץ אלא כל מקום רחוק קרי מדינת הים בין מן הארץ בין מחוצה לארץ". אבל הוא ודאי פליגא 

ארש"י ואכ"מ.
61(  ולהעיר מהגמ’ בכתובות )צויין לעיל הערה 6(, ושם: "כל שיושבת כאן ונפלו לה נכסים במדינת 
הים". וכתבו שם הראשונים - רא"ם, רשב"א, ריטב"א, רא"ה, תוהרא"ש )וכתב שכן הוא לרש"י( - 
ש"מדינת הים לאו דוקא אלא הוא הדין באותה מדינה במדינת הים ואורחא דמלתא נקט". כלומר, 
הגמרא משתמשת בביטוי מדינת הים רק בשביל להסביר שהנכסים נפלו לה ללא ידיעתה, אבל לא 

מוכרח שזה יהיה במדינת הים באמת.
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בחו"ל מקבל שם של מדינת הים. אלא, שכל מדינה בחו"ל נקראת מדינת הים. מכיון 
שכל ההגדרה של מדינת הים ענינה הוא מקום רחוק )באופן יחסי, כנ"ל(.

ומעתה אולי נאמר לגבי העיירות הסמוכות ומובלעות, שעל אף שהם אינם בארץ 
ישראל, מ"מ ההגדרה ‘מדינת הים’ הנוכחית אינה כוללת גם אותם תחתיה, אלא רק 

מדינות.

ב( ע"פ האמור מובן מאוד מדוע התנא לא מתנסח בלשון חו"ל אלא מדינת הים. 
מארץ  שרוחקים  המקומות  על  אלא  לארץ  חוץ  על  אינה  כאן  התקנה  הגדרת  כי 
ישראל ביחס לתקנה )או משום שאין בקיאין שם שלמה או שאין שם עדים שמצויין 

לקיימו62,( אבל לא על מקום שנחשב חו"ל ע"פ גבולות ארץ ישראל.

ואילו לשיטת רבי יהודה המובא בסוף המשנה התקנה היא על פי גבולותיה של ארץ 
ישראל ממש ולא מה שרחוק במדה מסויימת מארץ ישראל - ראה בארוכה חדושי ר’ 

נחום )פרצוביץ( אות ג’ ואות קי"ד.

ג( ע"פ כל הנ"ל מובן מדוע רש"י מבהיר כאן שבבל אינה נחשבת מדינת הים, כי 
כאן ההגדרה של מדינת הים אינה כוללת את בבל. מכיון שהטעם לתקנה זו, וממילא 
ונמצא,  בגמרא.  המובאים  מהטעמים  בבל  את  כוללת  אינה  נוהגת  היא  בה  המרחב 
שההסתייגות כביכול בדברי רש"י בנוגע לבבל היא חלק ממש מהגדרה של ‘מדינת 

הים’ בנדון דידן63.

62(  ו, א..
63(  ראה עד"ז )אבל שם תירץ באו"א( בדברות משה )להגר"מ פיינשטיין( הע’ א’: "אלא שפירוש 
לגבי  כלום  אינו  רחוק  שהוא  אף  בבל  זה  דמטעם  א"י,  עם  שייכות  לו  שאין  חו"ל  כל  הוא  מדה"י 

שייכותו עם א"י".
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שיטת רבא האם כו"ע בקיאין לשמה 

 א' התמימים  
תלמיד בישיבה

א

איתא במסכת גיטין64: "תנן: המביא גט ממדינה למדינה במדינת הים - צריך לומר 
בפני נכתב ובפני נחתם, הא באותה מדינה במדינת הים - לא צריך, לרבא ניחא, לרבה 

קשיא! לא תימא: הא באותה מדינה במדינת הים - לא צריך,

אלא אימא: ממדינה למדינה בארץ ישראל - לא צריך. הא בהדיא קתני לה: המביא 
גט בארץ ישראל, אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם! אי מההיא, הוה אמינא הני 

מילי דיעבד, אבל לכתחילה לא, קא משמע לן".

דאין  גב  על  "ואף  הים"(65:  במדינת  מדינה  "אותה  גבי  רבא  )בשיטת  רש"י  וכתב 
בקיאין לשמה66 הואיל ועדים מצויין לקיימו לא צריך". והיינו שגם לשיטת רבא "אין 

בני מדינת הים בני תורה ואין יודעין שצריך לכתוב הגט לשם האשה67",

קיום  בפ"נ, אלא משום  זה תקנו חכמים שיאמר  סובר שלא מפני  אלא שאעפ"כ 
)בעינן עדים לקיימו וליכא(. ובנדו"ד, שהגט נכתב באותה מדינה במדינת הים, וממילא 

עדים מצויים לקיימו, אינו צריך לומר בפ"נ ובפ"נ.

אמנם הרשב"א כתב68: "דלרבא דאמר לפי שאינן מצויין לקיימו הא כ"ע בקיאין 
לשמה נינהו ולא חיישינן להכי כלל". והעולה מדבריו הוא שמחלוקת רבה ורבא הוא 

במציאות, האם ישנם כאלו שאינם בקיאין, או שכו"ע בקיאין הם69.

64(  ד, ב.
65(  ד"ה לא צריך.

66(  ראה פנ"י, ולפמשי"ת לקמן מיושבת קושייתו בפשיטות.
67(  רש"י ד"ה "לפי שאין בקיאין לשמה" ב, ב.

68(  שם, ד"ה ואיכא דמותיב.
69(  וכן מוכח מדבריו בד"ה הא דאמרינן ורבא מ"ט לא אמר כרבה )ג, א(.
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ויש לבאר יסוד ושרש מחלוקתם:

דהנה בגמ' לעיל איתא70: "ולרבה, דאמר לפי שאין בקיאין לשמה, ליבעי תרי, מידי 
דהוה אכל עדיות שבתורה? . . רוב בקיאין הן. ואפילו לר"מ דחייש למיעוטא, סתם 

ספרי דדייני מיגמר גמירי, ורבנן הוא דאצרוך, והכא משום עיגונא אקילו בה רבנן". 

כלומר, שהגמ' בהו"א הבינה שהספק הוא מדאורייתא, שאין אנו יודעים אם נכתב 
לשמה, והעדות צ"ל בהתאם לדיני התורה - שני עדים וע"כ מקשה על רבה שיצטרכו 

שני עדים,

ומתרצת הגמ' שמדאורייתא אין צריך לברר כלל אם נכתב לשמה, מדין רוב בקיאין, 
וכן הסופרים בקיאין בדיני הגט )דבעינן לשמה(, ורבנן הם שחששו )מהטעמים לקמן(, 
אע"פ  לשליח,  והאמינו  רבנן  הקלו  הגט  בפסילת  עגונה  תשאר  לא  שהאשה  ובכדי 

שהוא עד אחד.

דאיכא  "משום  ובפ"נ(71:  בפ"נ  לומר  רבנן  שהצריכו  הטעם  )בהסברת  רש"י  וכתב 
דאשכח כתוב ועומד כגון שנכתב לשם א' מבני עירו ששמו כשמו ושמה כשמה ונמלך 
ומכיון  פסול  גט  ימצא  שמא  אמיתי,  הוא  החשש  רש"י  שלשיטת  והיינו  מלגרש". 

שאינו יודע דבעינן לשמה - יחתמו ויתנהו לה. 

יערער  שלא  כדי  היינו  הכא  רבנן  דאצרוך  דהא  "אור"י  כתבו:  שם72  תוס'  אמנם 
הבעל ויאמר שכתבו הסופר כדי להתלמד והוא החתים עליו עדים שהוא לא היה בקי 

לשמה".

נכתב  אכן  שהגט  היינו  אמיתי,  אינו  שהחשש  לבאר  שכונתו  מדבריהם73  ונראה 
לשמה, אלא שהבעל יבוא ויערער )בשקר( שמצא גט זה והחתימו שלא לשמה מאחר 

ולא ידע שצריך74.

ומחלוקת זו מתקשרת עם מחלוקת נוספת בסוגיא שם75, דלשיטת רש"י שם, באם 

70(  ב, ב - ג, א.
71(  ד"ה ורבנן הוא דאצרוך.
72(  ד"ה ורבנן הוא דאצרוך.

73(  וכן כתב בשיעורי ר' נחום.
אפשר  שלכאורה  בפנים  וראה  הפירושים,  ב'  את  הביא  סתם(  דאמרינן  הא  )ד"ה  וברשב"א    )74

להסביר שעיקר שיטתו כהתוס'.
75(  ראה מהר"ם שיף ד"ה חד אתי.
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"אתי )הבעל( ומערער . . אוקי חד לבהדי חד76", ויהא הבעל נאמן כנגד העד לפסול 
הגט )מאחר ויש סמך לטענתו - כנ"ל(. אך תוס' כתבו77: "ומיהו אין נראה לר"י לפרש 
כן שיהא פסול משום לעז בעלמא כיון דקים לן שהוא כשר . . ונראה לפרש ופסיל 
ליה היינו שיאמינוהו ללעז אבל מ"מ הגט כשר" והוא כי אזיל לשיטתי' דהחשש אינו 
אמיתי, אלא שמא יערער הבעל בשקר, ומאחר שהאמינו רבנן לשליח, שוב לא יכול 

הבעל לערער ולפסול הגט.

ועפ"ז אפשר לבאר את מחלוקת רש"י והרשב"א דלעיל, שחלקו בשיטת רבא האם 
בני חו"ל בקיאין הם:

לרש"י הטעם שתקנו לומר בפ"נ לדעת רבה הוא, שמא הבעל ישתמש בגט שנכתב 
לזוג אחר עם שמות זהים, ולאחמ"כ כשתתברר טעותו יפסול הגט, ורבא סובר שאמנם 

לא גמירי כו"ע אך מזה אין לחשוש, אלא תיקנו לומר משום קיום, כנ"ל. 

משום  הוא  הן(,  בקיאין  כו"ע  שלרבא  )ואומר  רש"י  על  הרשב"א  שחולק  והטעם 
שמקבל את שיטת התוס' הנ"ל78: שהטעם שצריך לומר בפ"נ ובפ"נ לדעת רבה הוא, 
להתלמד  כתבו  כגון שהסופר  לשמה,  שלא  נכתב  בשקר, שהגט  הבעל  יערער  שמא 

והבעל החתים עליו עדים כי לא ידע אז שצריך כתיבה לשמה.

וע"פ הנ"ל תמוה: מדוע לשיטת רבא )בדף ד.( לא חששו רבנן לכך שיטען הבעל 
שמא  החשש  גדול  במה  מזויף,  שהגט  לטענתו  חששו  וכן  להתלמד  כתבו  שהסופר 
יטעון הבעל )בשקר( מזוייף - דמשום הא תקנו רבנן שיאמר בפ"נ ובפ"נ, מהחשש 

שמא יטעון הבעל )בשקר( שלא נכתב לשמה?

באם  גם  וממילא,  רבא,  לדעת  לשמה  בקיאין  מדה"י  בני  שגם  הרשב"א  פי'  ולכן 
יטעון הבעל שהסופר לא כתבו לשמה - לא יהא נאמן כלל, לכן לא לטענה זו חששו 

רבנן. אלא חששו שהבעל יטעון מזוייף )דזהו שכיח גם בשאר שטרות(.

ב

והנה, להלן כתב רש"י79: "אבל רבא לית ליה דרבה דאי שכיחי עדים לא חיישינן 

76(  ג, א. רש"י ד"ה דאי מצרכת.
77(  ד"ה חד אתי.

78(  ואולי אפשר לדייק זאת ממה דכתב לקמן בדף ה, ב. בד"ה השתא מינקט נקיט: "וכל עצמן לא 
הוצרכו לתקן אלא מחשש ערעורו של בעל דילמא אמר לא דייקינא מעיקרא לשמה.

79(  ד"ה רבה אית ליה.
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לאין בקיאין דכולהו בקיאין".

 ומדבריו נראה שלמסקנא "דרבה אית לי' דרבא", טעם החשש דרבה הוא משום 
ערעור הבעל )כדלעיל בתוס'(, ולכן גם דעתו בנוגע לשיטת רבא משתנית - שכו"ע 

בקיאין, )כנ"ל בהסבר דעת הרשב"א:(,

משום שלא יובן מדוע רבא חושש רק לערעור הבעל בשקר דמזויף ולא גם לערעור 
אין מה לחשוש  ולכן  כו"ע בקיאין  ולכן מסביר שלרבא  הבעל שנכתב שלא לשמה, 

מטענת הבעל שלא נכתב לשמה, כנ"ל.

ואכן, בחתם סופר הביא בשם מו"ר ר' נתן אדלר80 דלמסקנא טעם החשש דרבה הוא 
משום ערעור הבעל )כדלעיל בתוס'(, וז"ל: "ולהנ"ל י"ל בהס"ד דרבה לית לי' דרבא 
ע"כ משום דרבה לא חשש ללעז דזיוף משום שאינו אלא ערעור ומשו"ה קאמר משום 

לשמה דהוה חששא גמורה,

אבל למסקנא דרבה אית לי' דרבא נימא דחששא דלשמה נמי לרבה משום ערעור 
דבעל הוא כמו חשש זיוף לרבא".

והיינו שלשיטתו, אכן רש"י הדר בי', וס"ל דבמסקנא אכן החשש לשיטת רבא הוא 
משום ערעור הבעל, ומשו"ה כתב כאן ד'כולהו בקיאין'.

אמנם, לכאורה מעט דחוק לומר כן, משום דאם איתא להא - הוו"ל לרש"י לכתוב 
בפירוש דטעם החשש של רבה השתנה, אך רש"י לא מזכיר זאת כלל וכותב רק בדעת 

רבא שהשתא כו"ע בקיאין.

ולכן נראה להעמיד דברי רש"י כפשוטם, ולבאר שינוי לשון רש"י )אם לרבא כו"ע 
בקיאין או שלמרות שאינן בקאין אין חוששים ללשמה( בב' אופנים: 

בפשטות  הגמ'  ללומד  שכך,  וכיון  דרבא'.  לי'  אית  ד'רבה  הגמ'  מסבירה  כעת  א. 
מתעוררת הקושיא - באם טעמיהם דרבה ורבא הולכים יחדיו שגם לרבה צריך קיום, 

מדוע א"כ רבא לא ס"ל כרבה שחיישינן לשמה?

ע"כ עונה רש"י: "לא חיישינן לאין בקיאין דכולהו בקיאין", היינו שאין זה מחלוקת 
בטעמי ובגדרי החשש )האם גט שנכתב שלא לשמה זה דבר מצוי או לא מצוי(, אלא 
אין שום טעם וסברא לשיטת רבא לסבור כרבה, מאחר והמציאות לשיטתו היא שונה 

)ומשא"כ לפנ"ז, דהוא עדיין בהוו"א דרבה לית לי' דרבא, מספיק גם טעם קל יותר 

80(  ב, ב. ד"ה לפי אין עדים מצויים לקיימו.
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)שאף אם קיים מקרה של גט שנכתב שלא לשמה אין לחשוש לכך(.

ב. לעיל81 הקשתה הגמ' "ורבא מאי טעמא לא אמר כרבה? אמר לך: מי קתני בפני 
דחיישינן  משום  היא  התקנה  שעיקר  מאחר  רבה,  דלשיטת  והיינו  לשמה?",  נכתב 
לשמה".  נכתב  "בפני  שיאמר  להשליח  ולתקן  בפירוש,  לשנות  לתנא  הוו"ל  לשמה, 

ומכך שלא תקנו רבנן הכי, מוכח שאי"ז הטעם לאמירת השליח בפ"נ ובפ"נ.

כתיב  לא  מדוע  יותר  מובן  דרבא",  לי'  אית  ד"רבה  הגמ'  שמבארת  לאחר  אמנם, 
"בפ"נ ובפ"נ לשמה", משום דלא רק זה עיקר )טעם( התקנה, ואדרבא, מאחר שהתנא 

חשש גם לזיוף, שנה את דבריו בלשון סתמית )שכוללת הכל(. 

ללשמה  גם  שיחשוש   - כרבה"?  אמר  לא  טעמא  מאי  "ורבא  טפי  קשיא  ועפ"ז 
)מדקתני "בפני נכתב"(? ועל קושיא זו מתרץ רש"י "דכולהו בקיאין", והיינו דמאחר 
כוותי'  ס"ל  לא  לכן  בקיאין(,  שאינם  כאלו  ישנם  )האם  במציאות  רבה  עם  שחולק 
דייקא  דמתני'   - כרבה  לסבור  מוכרח  הי'  בקיאין",  ד"אין  המצב  ישנו  אם  )משא"כ 

כותי'. 

תירוץ בקושית החת"ם סופר 

הת' אלמוג הכהן שי' כהן

תלמיד בישיבה

א

ובפ"נ  בפ"נ  )שסובר שטעם תקנת  רבה  )ג’ ע"א( מבררת לדעת  הגמרא במסכתין 
הוא משום שאין בקיאין לשמה( מיהו התנא של משנתנו שמצריך הן כתיבה לשמה 
והן חתימה לשמה. הגמרא מתחילה בשלילת שיטת רבי מאיר, שלא ניתן לומר שהוא 

בעל משנתנו כיוון שהוא סובר שצריך רק חתימה לשמה ולא כתיבה.

81(  ג, א.
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את ההוכחה לכך מביאה הגמרא ממשנה ששם שנינו: "אין כותבין במחובר לקרקע 
כתבו על המחובר לקרקע תלשו חתמו ונתנו לה כשר82", ומכאן מוכח שלרבי מאיר 

רק חתימה מעכבת83.

והנה בחת"ם סופר בסוגיין הקשה:

שלכאורה עדיף היה להוכיח את שיטת רבי מאיר ממשנה אחרת, שאומרת "הכל 
כשרין לכתוב את הגט אפילו חרש שוטה וקטן84" וממשנה זו מוכח שלא צריך לכתוב 

לשמה.

מאיר  שרבי  מוכח  זו  שממשנה  הוא,  בגמרא  המובא  פני  על  זו  במשנה  והיתרון85 
לא מצריך כתיבה אפילו לכתחילה ואילו במשנה שהגמרא הביאה מפורש שזהו רק 

בדיעבד. והניח בצ"ע.

והנה במהלך הסוגיא הגמרא מעלה אפשרות שרבי מאיר כן מצריך כתיבה לשמה 
)אלא שזהו רק( לכתחילה, ודוחה זאת מדברי רב נחמן שאמר "אומר היה רבי מאיר 
מצריך  לא  מאיר  שרבי  מוכח  ומכאן  כשר",  לה  ונתנו  וחתמו  באשפה  מצאו  אפילו 

כתיבה לשמה אפילו לכתחילה.

ניתן להקשות גם כאן בדומה לקושייתו של החת"ס, מדוע הגמרא לא  ובפשטות 
מוכיחה זאת ממשנה מפורשת ד"הכל כשרין" ומוכיחה זאת דוקא מדברי רב נחמן86.

ב

במחלוקת87  שנוי  זו  משנה  של  שפירושה  שכיון  לתרץ  ניתן  לא  לכאורה,  והנה 
ויש צד בגמרא שמבאר שמשנה זו היא שיטת רבי אלעזר )אלא שמתיר כתיבה ע"י 

82(  דף כ"א ע"ב.
83( זה שהחתימה צריכה להיות על תלוש הוא מפני שהתיבה "וכתב" הכתובה בפסוק אמור אודות 
החתימה וממילא גם ה'לשמה' נצרך רק בחתימה כי זה הפירוש "וכתב" - רש"י כאן. וראה לקמן 

ס"ד.
84(  דף כ"ב ע"ב.

85(  לכאורה אפשר להוסיף ע"פ מה דהקשו לקמן )ד,א( המפרשים דעדיפא ליה להביא המשנה 
שעוסקת בלשמה מאשר להביא משנה העוסקת בדין מחובר )אלא שמזה נלמד ללשמה(.

86(  ואולי יש לומר )אבל לא מוכרח( שזה מרומז בל’ החת"ם סופר, וז"ל: "ומבואר שם .. מאן דמוקי 
מתני’ דמחובר כר"מ מוקי נמי הך כר"מ והכל כשרים אפי’ לכתחילה וקיל ממחובר, ועלה קאמר ר"נ 

מצאו באשפה וכו’".
87(  שם, כ"ג ע"א.
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פסולים במקרה שגדול עומד על גביהם או88 שכתב רק הטופס( לא ניתן להוכיח את 
שיטת רבי מאיר ממשנה זו,

כי הרי גם המשנה המובאת בגמרא שנויה במחלוקת1 )וכפי שמציינים תוס’ כאן89( 
וניתן לבאר משנה זו כשיטת ר"א שמצריך רק כתיבה לשמה, ומדובר במשנה ששיר 

מקום התורף.

אבל אולי יש לומר, שאמנם )כנ"ל( ישנה מחלוקת בפירוש שתי המשניות דלעיל, 
אבל יש מעלה במשנה ד"אין כותבין" על פני המשנה ד"הכל כשרין לכתוב".

והביאור בזה:

ממש,  כתיבה  הכונה  שאין  לבאר  ניתן  כותבין"  ד"הכל  המשנה  משמעות  פשטות 
אלא גדול עומד על גביהם או שכתבו רק התופס ולא התורף )כנ"ל(,

אך לבאר שהכונה במשנה ד"אין כשרין לכתוב" שהכונה חתימה היא לא ממש אלא 
א"תורף קאי" זהו דוחק גדול, ובלשון התוס’ הרא"ש: "דפשטיה דמתני’ דחתמו כר"ל 

)דאמר חתימה ממש( משמע"90.

ולכאורה אפשר להוכיח כן מפשטות הסוגיות שם91:

דהנה בגמרא על המשנה ד"אין כותבין" איתא: "והאמרת רישא: אין כותבין )ואיך 
נאמר בהמשך המשנה שאם תלשו וחתמו כשר(! אמר רב יהודה אמר שמואל: והוא 
ששייר מקום התורף92.. ור’ אלעזר היא, דאמר: עדי מסירה כרתי, וה"ק: אין כותבין 

טופס שמא יכתוב תורף, כתבו לטופס ותלשו, כתבו לתורף ונתנו לה - כשר".

כלומר, לדעות האמוראים שמשנה זאת היא רבי אלעזר צריך לומר שהכונה בכתיבה 
האמורה בתחילת המשנה היא לא לכתיבה ממש אלא לכתיבת הטופס.

ע"כ  שחולקים  אלא  לקיש(  )ריש  שם  החולקות  לדעות  גם  קשה  אינו  זה  וביאור 
משום ש"חתמו שנינו". כלומר, הפירוש של המילה ‘חתימה’ היא חתימה ממש, וקשה 

מאוד לבאר ש"וחתמו אתורף קאי".

88(  רב יהודה שם.
89(  )ותוהרא"ש( ד"ה דתנן.

90( וכן מכך שתוס' מבאר זאת בביטוי "כלומר", מובן שזאת לא ההבנה הפשוטה.
91(  דף כ"א ע"ב.

92(  ושם: "וכן אמר ר’ אלעזר א"ר אושעיא: והוא ששייר מקום התורף; וכן אמר רבה בר בר חנה 
א"ר יוחנן: והוא ששייר מקום התורף".



)קנט( - הערות התמימים ואנ"ש - צפת  קובץ ב

72

ועוד, בסוגיא דהמשנה ד"הכל כשרין"93 ביארו האמוראים שסוברים שמשנה זו היא 
דעת רבי מאיר שהפירוש הכתיבה האמורה במשנה היא לא פשטות המושג כתיבה, 
אלא או גדול עומד על גביהם או שכתיבה זו היא רק על הטופס ולא על התורף, כנ"ל 

בארוכה.

והדעות שחולקות על כך )רב נחמן(, לא חולקות על כך משום הקושי שבפירוש זה 
אלא משום סיבה צדדית, עיי"ש.

המורם מכל האמור הוא שלכו"ע אין שום קושי לבאר שהפירוש של כתיבה הוא 
כתיבת טופס )או גדול עומד כו’ בקשר ל"הכל כשרין"(, אך ודאי שלפרש שחתימה 

הכונה חתימת התורף הוא קושי גדול.

ד"אין  מהמשנה  הוכחה  להביא  להגמרא  לי’  שעדיפא  לעניננו  מובן  הנ"ל  ומכל 
ראיה  להביא  מאשר  ממש,  חתימה  שנצרכת  הוא  שהפירוש  ברור  ששם  כותבין" 
מ"הכל כותבין" ששם ניתן לבאר בנקל שהכונה היא לא לכתיבה כפשוטה ביחס לגט.

הוכחה  מחפשת  שהגמרא  הסוגייא,  שבהמשך  מה  גם  בפשטות  יובן  הנ"ל  ע"פ 
שלרבי מאיר לא צריך כתיבה אפילו לכתחילה, לא נוח לה להביא לכך ראיה מדברי 

המשנה ד"הכל כשרין",

כי משם כלל לא מוכח שרבי מאיר לא מצריך כתיבה כי בנקל לבאר משנה זו דלא 
כרבי מאיר, אך מדברי רב נחמן מוכח שפיר דלרבי מאיר לא נצרך כתיבה לשמה כלל. 

ג

ואולי יש להוסיף בזה ובהקדים הנחה פשוטה במהלך הסוגייא, וז"ל הגמרא: "אי 
רבי מאיר היא - חתימה בעי, כתיבה לא בעי דתנן אין כותבין כו’. אי רבי אליעזר - 

כתיבה בעי, חתימה לא בעי".

ולא  ממשנה  מאיר  רבי  שיטת  את  להוכיח  נצרכת  שהגמרא  לכך  הטעם  ולכאורה 
חתימתו94"  זוהי  הגט  כתיבת  ש"עיקר  כיון  בעי’  ש’חתימה  דעתו  בציון  מסתפקת 

)והיינו מבינים לבד שלדעת רבי מאיר לא צריך כתיבה לשמה(,

93(  דף כ"ג ע"א.
94(  לשון רש"י ד"ה אי רבי מאיר.
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בפסוק,  "וכתב"95  המילה  מאיר  רבי  שלשיטת  להוכיח  כאן  הגמרא  כונת  כי  הוא 
אמורה כלפי חתימת הגט ולא על כתיבתו )ראה בארוכה רש"י ד"ה חתימה(.

כותבין  ד"אין  מהמשנה  יותר  מוכח  חתימת(  פירושה  "וכתב"  )שהמילה  וזה 
וזה  במחובר", מכיון ששם מפורש שצריך שהחתימה צריכה להיות בסמוך לנתינה, 
פעולה  ללא  ל"ונתן"  נסמך  להיות  צריך  )שה"וכתב"  "וכתב"  מהמילה  נלמד  הרי 

הכרחית המפסיקה בנתיים(.

א"כ, מוכח מכאן שלשיטת רבי מאיר רק החתימה צריכה להיעשות לשמה, כי הרי 
ה"וכתב" שהוא צריך להיכתב לשמה קאי על החתימה, כנ"ל. 

אך מהמשנה ש"הכל כשרין לכתוב" לא מוכח שלרבי מאיר "וכתב" האמור בפסוק 
קאי על החתימה, אלא רק שרבי מאיר לא מצריך לשמה בכתיבת הגט. ואמנם אם רבי 
מאיר לא מצריך כתיבה לשמה אז ודאי שמצריך חתימהלשמה )כי הרי סו"ס המילה 

"וכתב" צריכה להתפרש באיזה מובן שיהיה(,

שם  שמפורש  כותבין"  ד"אין  מהמשנה  הוכחה  להביא  להגמרא  ליה  עדיפא  מ"מ 
לא  זה  ששם  כותבין"  מ"הכל  הוכחה  להביא  מאשר  החתימה,  על  קאי  ש"וכתב" 

מפורש, אלא שזה עולה מהמובן במשנה.

95(  דברים כד, א.
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שיטת הפנ"י בל' "כל חו"ל קרי לי' מדה"י"

הת' מ"מ שי' פינטל

תלמיד בישיבה

א

איתא בריש מסכת גיטין: "המביא גט ממדינת הים, צריך לומר בפני נכתב ובפני 
ומן החגר, רבי אליעזר אומר אפילו  רבן גמליאל אומר אף המביא מן הרקם  נחתם, 
מכפר לודים ללוד", וברש"י שם )ד"ה המביא גט(: "כל חו"ל קרי ליה מדינת הים בר 

מבבל כדאמרינן לקמן". 

כלומר, חיוב השליח לומר בפ"נ ובפ"נ לדעת ת"ק, אינו כולל את רקם וחגר כיוון 
הסמוכים,  במקומות  אף  לומר  השליח  צריך  ר"ג  לדעת  אך  לארץ,  יותר  שסמוכים 
ומוסיף ר"א אף את המביא מכפר לודים ללוד שזה מקומות מובלעים, וכפי שמתפרשת 

מחלוקתם בגמרא )ד, א(.

בין  מה  הים  מדינת  נקראת  חו"ל  שכל  שלדבריו  רש"י,  על  הראשונים96  והקשו 
ת"ק לר"ג ור"א, הרי גם המקומות הסמוכים והמובלעים שמחייבים בהם ר"ג או ר"א 

נמצאים בחו"ל שמחייב בה ת"ק? ומפרשים מחמת זה כפי’ התוס’97.

אינו  ודאי  שת"ק  רש"י,  שיטת  את  מסביר  לגיטין(  פרושו  )בתחלת  יהושע  הפני 
אע"פ  המובלעים  אותן  אך  הסמוכים,  המקומות  רק  אלא  ממש,  חו"ל  לכל  מתכוין 

שאינם בגבולות הארץ, מ"מ לא מיקרי חו"ל מחמת שהם מוקפים בגבולות הארץ. 

ובלשונו: "מיהו נראה דהאי כל חו"ל שכתב רש"י לאו דוקא היא, דהא לת"ק דמתני’ 
נחתם,  ובפני  נכתב  בפני  לומר  צריכין  אין  וסמוכות  המובלעים  העיירות  אותן  ודאי 

כדאיתא להדיא בגמרא,

אלא די"ל דהני ודאי לא מיקרי חו"ל כיון שמובלעים, ולא בא רש"י אלא לרבות 
וצריכין לומר בפני  הנהו דאינן מובלעים אף על גב דסמיכי, דאפ"ה בכלל חו"ל הם 

96(  רמב"ן, רשב"א, ריטב"א ועוד.
97(  וראה בר"ן על הריף ובמהר"ם שיף מה שתרצו בזה.



75

נכתב ובפני נחתם"98.

 לפ"ז אמנם מובן מה בין ת"ק לר"א - שלדעת ר"א צריך לומר בפ"נ אף במובלעין 
ולת"ק אי"צ, אך מחלוקת ת"ק ור"ג במקומות הסמוכים עדיין לא מובנת שהרי גם 

לת"ק מקומות הסמוכים הם מדינת הים,

גופא  וחגר( שכיון שת"ק  )על רש"י ד"ה רקם  וזאת מסביר הפנ"י בהמשך דבריו 
ובזה  שמובלעים,  היינו  א"י,  בתוך  הם  דר"ג  וחגר  רקם  ע"כ  בסמוכים,  אפי’  מצריך 

נחלקו ת"ק ור"ג, ע"כ תוכן דבריו. 

אך לפי דבריו אלו שוב לא תובן מחלוקת ר"ג ור"א, כיון שהפנ"י הסביר שרקם דר"ג 
גם נקרא מובלעים, ואם שניהם מחייבים לומר בפ"נ במביא גט משם, במאי קמיפלגי?

ב

כולל  חו"ל  שכל  סובר  שת"ק   - ברש"י  לפירושו  ראיה  הביא  הנ"ל  בפנ"י  והנה 
למזרח  מרקם  אומר  יהודה  רבי  משנתינו:  מהמשך   - הים  מדינת  בגדר  הם  סמוכים 
ורקם כמזרח, מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום, מעכו לצפון ועכו כצפון, רבי מאיר 

אומר עכו כארץ ישראל לגיטין". 

רק  ר"י  על  חולק  שם  )ור"מ  הארץ  גבולות  קובע  במשנתינו  יהודה  שרבי  כלומר   
ורקם  מזרח,  גבול  רקם  שעד  ואומר  הגבולות(,  בשאר  כמותו  סובר  אך  עכו  בגבול 
נידונת כמזרח - כחו"ל ולפי הנ"ל מסכימים ר"י ור"מ  עצמה )שהיא סמוכה לארץ( 

עם ת"ק,

דלשתיהם במקומות הסמוכים צריך לומר בפ"נ ובפ"נ, אך לפירוש תוס’ שמדינת 
הים היא מקום רחוק יוצא שר"י ור"מ חולקים על ת"ק, וא"כ היה התנא צריך להביאם 

בהתחלה אצל ר"ג ור"א החולקים על ת"ק. 

ובלשונו: "דאי ס"ד כפירוש התוס’ א"כ אינהו )-ר"י, ור"מ שסובר כמותו אך חולק 
עליו בגבול עכו( נמי פליגי את"ק, דת"ק לא קאמר אלא דהרחוקים צ"ל בפ"נ ובפ"נ, 
אבל קרובים לא ולר"מ מדקאמר דעכו כא"י מכלל דבהנך )המקומות שהביא ר"י - 

רקם ואשקלון( מודה דצריך אע"ג דקרובים נינהו,

דהא ר"י גופא קאמר בעכו הוי גבול צפון והוא קרוב ממש דחציו בא"י, וא"כ ע"כ 

98(  ראה מה שכתב בזה הת’ י. ג. בקובץ זה.
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דהנך רקם ואשקלון נמי קרובים נינהו, ואפי’ הכי לפנים הם ממש מצרכי רבי מאיר 
ור"י לומר פ"נ ובפ"נ".

 וממשיך: "ואם נאמר באמת דפליגי, הוי ליה להתנא דמתניתין לסדר פלוגתייהו 
ור’  יהודה  ר’  דברי  בין  בתראי  רבנן  בדברי  ומדאפסיק  ור’ אלעזר,  גמליאל  דר’  בהדי 

מאיר משמע דאינהו לא פליגי כלל אדרבנן".

אפילו  אומר  "רשב"ג  משנתינו:  כותבת  שהרי  עיון  צריכים  לכאורה  אלו  ודבריו 
מהגמוניא להגמוניא" וברש"י שם: "עיר אחת שהיו בה שני הגמונים ומקפידים זה על 

זה, שלא יהיו בני הגמוניא זו נכנסים לחברתה",

והיינו שרשב"ג חולק99 על כל הדעות שלפניו ואומר שאפילו בתוך עיר אחת עם 
שלטונות שונים צריך לומר בפ"נ ובפ"נ ודעתו מובאת במשנה לאחר דעת רבנן, ואם 

כדברי הפנ"י מדוע לא הובא עם ר"ג ור"א? 

  ומעתה גם נוכל לומר דזה שר"י ר"מ מגיעים בהמשך המשנה לאחר דעת רבנן, 
הוא מפני שעוסקים בגבולות הארץ ולא באו לחלוק על ת"ק, אמנם מתוך דבריהם 

יוצא שחולקים על ת"ק, אך אי"צ להביאם בסמוך לו100. 

זאת ועוד, שגם להסבר הפנ"י שת"ק מחשיב סמוכים כמדינת הים וכדעת ר"י, עדיין 
ר"מ חולק לגבי עכו שנחשבת כארץ ישראל למרות שרק סמוכה לארץ, ומחלוקת זו 

גם לשיטתו ודאי לא באה סמוך לת"ק.

 וא"כ לכאורה מכל הנ"ל, אין חשש לכתוב דעות ר"י ור"מ שלא בסמוך למחלוקת 
ברישא, ולא יקשה לתוס’, ואיך רצה הפנ"י להוכיח כדעת רש"י? 

וצ"ע, ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה.

99(  כן נראה בפשטות שבא לחלוק ולהוסיף על שלפניו, ועיין דעות האחרונים בזה. 
100(  ולכאורה ניתן להוכיח זאת מדעת ר"ש גופא שאינה בסמיכות לת"ק, אך אי"ז מוכרח, כיון 

שר"ש אינו מדבר על הגבולות אלא על כל מקום לפי ענינו משא"כ ר"י ור"מ. 
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"וממילא שיילינן ליה" - ביאור שיטת רש"י

הת' יוסף יצחק שי' הניג

תלמיד בישבה

בטעם תקנת "בפני נכתב ובפני נחתם" נחלקו האמוראים בגמ' )גיטין ב, א ואילך(: 
לרבה, טעם התקנה הוא "לפי שאין )בני חו"ל( בקיאין לשמה"; ולרבא טעם התקנה 

הוא "לפי שאין עדים מצויים לקיימו".

ובדברי רבה הקשו הראשונים, שלכאורה אם זהו טעם התקנה, היה על השליח לומר 
"בפני נכתב לשמה ובפני נחתם לשמה" שהרי זאת עיקר התקנה, ובלי לומר 'לשמה' 

אין טעם לאמירת בפ"נ ובפ"נ כלל 101.

וברש"י )שם. ד"ה לפי שאין בקיאין לשמה( כתב "הילכך אומר השליח בפני נכתב 
שאכן  והיינו  אין".  אומר  והוא  לשמה,  נכתב  אם  ליה  שיילינן  וממילא  נחתם  ובפני 
הבי"ד יבררו אצל השליח, וישאלו אותו האם הגט נכתב לשמה, ורק לאחרי שהשליח 

יאשר שאכן הגט נכתב לשמה, יאשרו לאישה להתחתן102.

והתוס'103 חלקו על רש"י, ולומדים שמסתמא העד מעיד לשמה104ועל פירושו של 
רש"י הקשו ב' קושיות:

א. "דלא משתמיט בשום דוכתא שיהא צריך לישאל".

ב. א"כ, לימא איכא בינייהו אם צריך לישאל", והיינו דבגמ' הקשו מה הנפק"מ בין 
רבה לרבא, והביאו שלוש נפק"מ, ולכאורה לדברי רש"י ישנה נפק"מ נוספת – האם 

צריך לתשאל את העד האם נכתב לשמה או לא.

101( הגמרא לקמן )ג,א( מקשה על רבה, שלפי דבריו היה צריך להיות כתוב "בפ"נ ופ"נ לשמה", 
אבל קושיית הראשונים כאן היא על כך שלשון התקנה כלל לא עונה על סיבת התקנותה.

מחשש  שהוא  ע"א,  ג’  בדף  לקמן  מובאת  התקנה,  בתוך  זאת  הכניסו  שלא  לכך  102( והסיבה 
שהשליח יקצר בדבריו, כפי שציין רש"י.

103( שם. ד"ה לפי שאין בקיאין. ובעוד ראשונים.
104( וכפי שרש"י עצמו כתב בדף ג' ע"א, בד"ה לא גייז.
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וברשב"א105 הוסיף להקשות מדברי בגמ'106 שהטעם שלרבה לא תיקנו בתוך דברי 
השליח את המילה 'לשמה', הוא כיון ש"אי מפשת ליה דבורא, אתי למגזייה", היינו 

מחשש שהשליח יקצר בדבריו, שהפגם בזה הוא שמשנה ממטבע שטבעו חכמים.

ולכאורה, כיון שסוכ"ס הבי"ד שואלים את השליח האם נכתב לשמה )כדברי רש"י(, 
יבררו  אז מדוע לא נתקן שיאמר "בפני נכתב לשמה", ובאם יקצר בדבריו, שהבי"ד 

איתו אם אכן נכתב לשמה.

ברגע  הרי  בדיבורו,  תלויה  העדות  שכל  הראשונים  ושאר  התוס'  לדברי  ובשלמא 
שגייז, הוי משנה ממטבע שטבעו חכמים; אך לדעת רש"י, שבכל מקרה מצד חכמים 
לא חייבים שכל העדות תהיה תלויה דוקא בדיבורו, אלא גם בבירור הבי"ד, לכאורה 

אינו מובן תירוץ הגמ'. 

ב

רש"י  בלשון  דיון  בהקדים  תוס',  השניה של  את שאלתו  ליישב  כתב  בפנ"י  והנה 
נוקט  מדוע  שלכאורה  ליה",  שיילינן  "וממילא  ובפ"נ  בפ"נ  אומר  שהשליח  שכתב 

רש"י בלשון זו.

וע"כ כתב הפנ"י לחדש, שמעיקר הדין אין צריך לברר לא בא"י ולא בחו"ל, כיון 
שסמכינן ארובא היכא דליכא קמן, אך היכא דאיכא קמן לא סמכינן ארובא.

ולכן גם בחו"ל וגם בא"י, הוי כליכא קמן, כיון שהבעל והעדים והסופר לא פה. 

יעמוד השליח על הסופר, ע"מ שיחשב כאיכא  וחכמים תקנו, שבגט הבא מחו"ל 
קמן ונוכל לחקור אותו אם נכתב לשמה.

והיינו שעיקר התקנה  היתה שהשליח יהיה נוכח בשעת כתיבת הגט, אלא שתקנו 
הבי"ד  באחריות  יהיה  זה  שכך  כיון  ובפ"נ,  בפ"נ  לומר  השליח  חיוב  באמצעות  זאת 

שבא"י. ובלשונו של הפנ"י:

דוקא בשעת  להיות  כדי שהשליח צריך  ובפ"נ  בפ"נ  לומר  היה   "שעיקר התקנה 
הכתיבה והחתימה בכדי שיכול לשאלו אם היה לשמה. ומה ששינה התנא בלשון צריך 
לומר ולא קתני צריך שיהא בפניו הכתיבה והחתימה, היינו משום דכיון דבני מדינת 

105( בד"ה מאי טעמא.
106( ג, א.
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הים שאין בקיאין,

הגט  לקבל  שאין  ישראל,  ארץ  בני  על  הדבר  הטילו  לכך   .  . לתנא  ליה  צייתי  לא 
מהשליח של בני מה"י, אם לא שצריך לומר בפ"נ ובפ"נ.

והטעם נראה לי, דאע"ג דבא"י דאע"ג דבא"י כמעט כולם בקיאין, א"ה לא סמכינן 
לכתחילה ארובא היכא דאיכא לברורי . . אלא דבגט שהוא ע"י שליח מא"י, כיון שאין 
הבעל והסופר והעדים לפנינו, הוי כמאן דליתא קמן דלשיילו ליה . . משא"כ במביא 
הכתיבה  בשעת  להיות  השליח  על  החמירו  בקיאי,  דלא  דאיכא  כיון  הים,  ממדינת 

והחתימה כדי שנוכל לשאלו".

אינה  התקנה  שאכן  ליה",  שיילינן  "וממילא  רש"י  לשון  את  הוא  מבאר  זה  ולפי 
שהשליח יעיד שהגט נכתב לשמה, אלא שיהיה נוכח בכתיבת הגט, ובמילא לא נסמוך 

על הרוב בקיאין, כיון שאיכא קמן, ונשאל אותו אם נכתב לשמה.

ובזה מתרץ הוא גם את קושיית התוס' השניה, מדוע הגמ' לא הביאה נפק"מ בזה 
בין רבא לרבה, וזאת כיון שלפי הסבר זה, בין לרבה ובין לרבא, כיון שהשליח נמצא 

פה, אנו צריכים לברר אצלו האם הגט נכתב לשמה. 

)אלא שלרבא לא זהו טעם התקנה, אלא טעם התקנה הוא קיום שטרות. אך כיון 
שסוכ"ס יש לנו אפשרות לברר אם נכתב לשמה, חובה עלינו לברר ואין לנו לסמוך 

על הרוב גם לדעת רבא(.

ג

ונראה לי שניתן לתרץ ע"פ יסוד זה גם את קושייתו הראשונה של תוס', וגם את 
קושייתו של הרשב"א:

מה שהקשו התוס', שלא הוזכר בשום מקום פרט זה שצריך לשאול את העד, הרי 
לפי' הפני-יהושע, ה"ז מתורץ, כיון שאין זה חלק מהתקנה, אלא תוצאה פשוטה. 

מוזכר,  להיות  צריך  היה  זה  פרט  אכן  שאז  לחקור,  הבי"ד  על  תיקנו  שלא  והיינו 
אלא זהו חלק מהתפקיד הרגיל של הבי"ד, שבכל מקום שמגיע אליו עדות, ויש לו 

אפשרות לברר בצורה יותר עמוקה, עליו לברר זאת, ולכן זה לא הוזכר בשום מקום.

ועל מה שהקשה הרשב"א, שכיון שהתקנה הינה גם שהבי"ד יבררו אצלו, הרי באם 
לא יזכיר את ה'לשמה' אלא הבי"ד ישאלו אותו אין זה משנה ממטבע שטבעו חכמים, 

ניתן לתרץ גם ביסוד הנ"ל:
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מהתקנה,  השלכה  אלא  מהתקנה,  חלק  זה  אין  אותו,  שואלים  דין  שהבית  שמה 
ועצם התקנה היא עצם אמירת העד "בפני נכתב ובפני נחתם" ותו לא, וע"כ, באם היו 
מנסחים את דבריו עם ה'לשמה', והוא היה מקצר זאת, ה"ה משנה ממטבע שטבעו 

חכמים.

ד

אמנם צ"ע בעצם ביאורו של הפנ"י, שלכאורה אינו מתיישב עם הגמ' שלפנינו:

בפני  מי קתני  לך:  כרבה? אמר  לא אמר  "ורבא מאי טעמא  איתא  הגמ'  דבהמשך 
נכתב לשמה בפני נחתם לשמה? ורבה: בדין הוא דליתני הכי, אלא דאי מפשת ליה 

דיבורא אתי למגזייה . .".

ולכאורה, לפי דברי הפנ"י, מדוע רבה אומר "בדין הוא דליתני הכי", והרי כל עדותו 
של השליח אינו אלא בשביל שיעמוד בזמן כתיבת הגט, ולזה אין צורך אלא במילים 

"בפני נכתב ובפני נחתם" ותו לא.

ואולי יש לומר, שזהו השקו"ט בגמ'. והיינו שבשאלת הגמ' "מי קתני בפני נכתב 
נכתב  האם  אותו  שנשאל  לכך  שיגרום  דבר  רק  תיקנו  מדוע  היא:  הכוונה  לשמה", 

לשמה, ולא תיקנו שיאמר "לשמה" במפורש.

וע"ז עונה רבה, שאכן "בדין הוא דליתני הכי", אכן כך היה ראוי לעשות את התקנה. 
אלא כיון שיש חשש ש"אתי למגזייה", לכן עשו את התקנה באופן אחר.

ובמילים אחרות: המקשן הקשה על אופן התקנה, ולא רק על הניסוח של התקנה.
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שיטת התוס' בגדר רשות היחיד

הת' יוסף מאיר שי' אלטין

תלמיד בישיבה

איתא במסכת שבת )ז, ב(: "אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב בית שאין 
תוכו י' וקרויו משלימו לי', על גגו מותר לטלטל בכולו, בתוכו אין מטלטלין בו אלא 

בד' אמות".

וממשיכה הגמ': "אמר אביי ואם חקק בו ד' על ד' והשלימו לי' מותר לטלטל בכולו, 
מאי טעמא הוי חורי רה"י וחורי רה"י כרה"י דמו".

ומקשים התוס' )ד"ה "ואם חקק בו"(: "וקשה לריב"א, מ"ש מסוכה דאינה גבוהה י' 
דאמר בפ"ק דסוכה107 חקק בה להשלימה לי', אם יש משפת חקק ולכותל ג' טפחים 

פסולה פחות מג' כשרה, והכא מהני חקיקה אפילו מופלגת מן הכותל הרבה?". 

דילפינן  לסכך,  דבעינן שיהיו מחיצות סמוכות  סוכה  גבי  "דשאני התם  ומתרצים: 
התם )ו, ב( מחיצות מ"בסכת בסכת בסכות" כדאמרי' התם הרחיק הסיכוך מן הדפנות 
כדי  למחיצות  חקק  של  הגידוד  לצרף  דצריך  מג'  פחות  שיהא  בעינן  ולהכי  פסולה, 

שיהיו סמוכות לסכך שכנגד הנקב".

היינו, שיש חילוק עיקרי בין דיני סוכה ששם הסכך צריך להיות על הכתלים ממש 
ענין שהתקרה  דיני שבת שאין  לבין  להיות קרובים לסכך,  צריכים  וממילא הכתלים 

תהיה קרובה לכתלים.

ומקשים קושיא נוספת: "ואע"ג דדופן עקומה מכשרת עד ד' אמות"? היינו שגם 
בדיני סוכה מצינו שלא דורשים שהסכך יהיה על הכתלים ממש, ומדוע מצינו כך בדין 

"חקק"?

ומתרצים "מתרץ לה הש"ס ה"מ היכא דאיכא מחיצות מעלייתא אבל הכא דלשויה 
מחיצה בפחות מג' מצטרף הגידוד עם המחיצות דהויא סמוך לסכך טפי לא מצטרף". 

107(  ד, א. 
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כלומר, ב'דופן עקומה' מדובר שיש מחיצות שראויות מצ"ע להיות מחיצות, ולכן 
שהחקיקה  מדובר  ב"חקק"  משא"כ  ד"א.  מהכתלים  רחוק  הוא  אם  גם  כשר  הסכך 

עושה את הכתלים, ולכן ה"חקק" צריך קרוב למחיצה ממש.

ולכאורה צריך להבין:

ומדוע  סוכה,  יותר במסכת  לכאורה מקומו  ל'חקק'  'דופן עקומה'  זה שבין  חילוק 
האריכו תוס' במסכת שבת, דינים שלכאורה אין זה מקומם?

וכיון שאף במסכת סוכה לא נזכר חילוק זה, מוכרח לומר שיש צורך וסיוע מחילוק 
זה לדיני שבת, ולכך חשו לבאר זאת במסכת שבת, וכדלקמן.

ויובן זה בהקדים:

 בנוגע להגדרת רה"י מחדשים התוס'108 ומבארים שישנם ב' תנאים: א. חלל ברוחב 
בפ"ע  י'  הגבוהות  מחיצות  ב.  לתשמיש.  ראוי  שיהיה  בכדי  )מבפנים(  י'  ובגובה  ד' 

)מבחוץ( בכדי למנוע הילוך רבים לשם, ולהבדיל בין רה"י זו לבין רה"ר.

ולפ"ז א"ש האריכות בדיני סוכה שלא במקומם: כאשר הכתלים מצ"ע לא גבוהים 
מספיק )ורק החקק הוא זה שמשלים לי'( צריך שהחקק יהיה קרוב לכתלים מרחק של 

פחות מג' טפחים.

ומכך מובן, שכאשר התוס' אומרים בסוגיא דילן שלא צריך מרחק של ג' טפחים בין 
החקק לכתלים מדובר שיש בכתלים י' טפחים מצ"ע.

ולכן מדגישים זאת התוס' בסוגייתנו, כדי להדגיש את שיטתו בגדר רה"י - שצריך 
להיות בכתלים י' טפחים מצ"ע.

108(  בד"ה "והלכה ונחה".
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בטעם שאין אומרים "מגן אבות' בר"ה

הת' מנחם מענדל שי' דרחי
תלמיד בישיבה

איתא בגמ'109: "אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: אבוקה כשנים וירח כשלשה", 
וברש"י )ד"ה אבוקה כשני בנ"א110(: "לענין היוצא בלילה, דאמר מר111: אל יצא אדם 

יחידי בלילה". 

כלומר, שלאור הירח ניתן להלך יחידי בלילה מפני שנחשב יחד עם הירח כשלשה 
בנ"א שלהם אין ה'מזיק' נראה או מזיק )כמבואר בסוגיא שם(.

ובתוס' חכמי אנגליה112 כתבו )ד"ה וירח כשלשה(: "ומהאי טעמא לא תקנו לומר 
מגן אבות בדברו בערבי ימים טובים להמתין על עם שבשדות, כמו שעושים בערבי 

שבתות, לפי שאין ימים טובים בלא ירח וירח כשלשה, כך שמעתי".

ירח"  בלא  יו"ט  "שאין  רבינו  דמלשון  להעיר,  "ונראה  המו"ל113:  כתב  דבריו  ועל   
משמע, דכולל גם יו"ט של ר"ה, ולפי"ז צ"ל מה דאיתא בסוגיין לגבי מזיקין "וירח 

כשלשה" פרושו, דהלבנה מאירה כבר בזמן המולד".

יוכלו  שבשדות  שהעם  בכדי  הוא  אבות"  "מגן  אמירת  של  התקנה  שטעם  כלומר, 
לחזור לאחר רדת הלילה ביחד וכך להינצל מהמזיקים, שע"י שמוסיפים את אמירת 
אך  מביהכ"נ114,  איתם  ולצאת  הציבור  להספיק  יוכלו  שהתעכבו  אלו  אבות",  "מגן 

בערבי יו"ט לא תיקנו כן, ומסבירים התוס' הנ"ל שהוא משום שביו"ט מאיר הירח.

שחל  למרות   - בר"ה  שאף  המו"ל  דייק  ירח"  בלא  טובים  ימים  "שאין  ומלשונו   
בראש חודש, עדיין הירח שמתחיל להאיר עוזר לגבי המזיקים ולכן אין אומרים "מגן 

109(  ברכות מג, ב.
110(  כן גרסתו בגמרא.

111(  שם בע' זה ובפסחים קיב, ב.
112(  עמ"ס ברכות )מכון ירושלים, תש"מ(.

113(  בהערה 821.
114(  שבת כד, ב. וברש"י שם )ד"ה משום סכנה(. וראה גם חדושי הר"ן שם. ועוד.  
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אבות".

אך דבריו לכאורה תמוהים משום שגם בשאר שבתות מאיר הירח, ולפ"ז יוצא שאין 
כלל מקום לתקנה זו?! 

ולכן נראה לי לבאר דבריהם באופן אחר, דהנה התוס' הנ"ל )שכותבים דבריהם על 
מסכת ברכות( אינם באים לבאר הטעם על אי אמירת "מגן אבות" בליל יו"ט או ר"ה 

)ששייך לסוגיא במסכת שבת שתובא להלן(,

אלא מסיימים דבריהם: "כך שמעתי" ומביאים מאותה דעה ששמעו ממנה רק מה 
אי  על  הביאור  כל  אינם מביאים  אך  נחשב שלשה,  - שירח  בברכות  לסוגיא  שנוגע 

אמירת "מגן אבות" ביו"ט.

וא"כ א"א לדייק מדבריהם שגם בר"ה יש ירח כי אמנם כתבו ש"אין יו"ט בלא ירח" 
אך לא הביאו הדברים המלאים בכלל זה אלא רק הנוגע לסוגייתינו ובר"ה יש טעם 

אחר למה שלא אומרים זאת.

ואולי אפשר לבאר הטעם לזה שבר"ה אין אומרים מגן אבות לשיטת הדעה המובאת 
בתוס' חכמי אנגליה: 

דהנה איתא בגמרא במסכת שבת115: "יו"ט שחל להיות בשבת, שליח הציבור היורד 
לפני התיבה ערבית אינו צריך להזכיר של יו"ט שאילמלא שבת אין שליח הציבור יורד 

ערבית ביו"ט"116. 

ובסמ"ג )עשין סימן י"ט( כתב: "לפיכך יו"ט שחל להיות בשבת, או יום הכיפורים 
)שחל בשבת(, שהכל מזדרזין לבוא מבעוד יום לבית הכנסת, אין הש"ץ מזכיר ענין 

היום בברכה זו אבל חותם בה מקדש השבת בלבד שלא נתחייב היום בתפילה זו".

והיינו שהסמ"ג מוסיף טעם לכך שא"א "מגן אבות" במועדים אלו - מפני שבמועדים 
אלו האנשים מזדרזים לבוא לבית הכנסת.

ועפ"ז אולי אפשר לבאר ע"ד טעמו של הסמ"ג )דלדעתו אף בשאר היו"ט הטעם 
ליום  בדומה  בר"ה  שגם  מאיר(,  שהירח  מחמת  ולא  לבוא  שמזדרזין  משום  הוא 
הכיפורים האנשים מזדרזים לבוא לבית הכנסת, וכך כולם מסיימים התפילה יחד, ולא 

115(  כד, ב.
116(  ראה שו"ע אדה"ז סי' רסח סעי' יג-יד, לגבי טעם אמירת ברכת מעין ז' בשבת ואי אמירתה 

ביו"ט.



85

יוצא מצב שבו אחד מתעכב )מחמת איחורו( שבשבילו נתקן לומר "מגן אבות" - ע"מ 
שלא ילך יחידי. 

הודאת בעל דין בקידושין וגירושין

הת' יוסף יצחק שיחי' ישראלי

והת’ ישראל שיחי’ ווערניק

תלמידים בישיבה

בנוגע לנאמנות הבעל לומר שקידש אישה או שגרשה מבארים התוס’ בגיטין )ד"ה 
קיימא לן הלכה כר"א בגיטין. ד, א(:

לאחרים117  דמחייב  משום  דין  בעל  הודאת  מהניא  לא  ובגירושין  "בקידושין 
דבקידושין אסר לה אקרובים, ובגירושין אסר לה אכהן". 

וצריך להבין:

א. בקידושין )ב, ב( כשהגמ’ מבארת את איסורה של האישה לאחרים הלשון היא 
"דאסר לה אכ"ע כהקדש" ומדוע תוס’ משתמשים בלשון "אסר לה אקרובים"?

ב. דברי תוס’ "ובגרושין אסר לה אכהן" לכאורה צ"ע, כי "אסר לה אכהן" לכאורה 
זה פרט ב"חב לאחרים" כשמגרש הבעל את אשתו, שהרי שנינו נוגע לאדם המגרש 
תבשילו",  הקדיחה  או  דבר  ערות  בה  מצא  אא"כ  אישה  מגרש  אדם  "אין  אישה118: 
ולכאורה  מגורשת119.  מכתובת  יותר  שווה  בתולה  כתובת  של  שערכה  מצינו  ועד"ז 

ממעיט את ערכה, וזהו "מחייב לאחרים" חמור יותר?

ואולי יש לישב זה, ובהקדים:

]ניתן לישב בפשטות, שהכוונה ב"דמחייב לאחרים" אין קאי זה על חיוב האישה, 

117(  קידושין סה, ב.
118(  גיטין פ"ט מ"י.

119(  כתובות פ"י מ"ב ובכמה מקומות, רמב"ם פ"י ה"ז, טושו"ע אה"ע סו, ו.
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אלא על הקרובים ועל הכהן, שאינם יכולים להתחתן עם אשה זו, אך בכדי לישב זה 
עם כל האופנים ממשיך בפנים[

מה  ועיין  העולם  כל  על  אותה  שאסר  הול"ל  "לכאורה  מבאר:  ב(  ד,  )דף  ברש"ש 
שכתבתי בקידושין סה"120.

ואכן בקידושין )סה, א( כתב בנוגע לשאלת הר"ן:

]מדוע שינה רש"י שקרובין נאסרין בה והרי אסר לה אכולי עלמא?[

משום דשיגרא דלישנא נקט דרישא הוא אסור בקרובותיה נקט הכי. כלומר בגלל 
שכך כתוב ברישא במשנה כך לשון רש"י בהסבר דברי הגמ’.

וכי מפני שזוהי הלשון במשנה, משתמש רש"י  זו,  היא  וצריך להבין: מה תשובה 
בלשון זו ומשנה את הדין מעיקרו?!

ובפרט דודאי הוא שלא הוה ליה לתוס’ בגיטין להשתמש בלשון זו רק מפני שזוהי 
הלשון של הרישא בקידושין, וא"כ הדרא קושיא לדוכתא?! 

ונראה לישב זה, ובפשטות:

על  בקידושין  האישה,  על  אסר  שהבעל  באיסור  החידוש  את  להדגיש  בא  תוס’ 
על  בקידושין  אותה  שאסר  רק  שלא  הוא  בכך  והחידוש  כהן,  על  ובגירושין  קרובים 
כל העולם, ובגירושין המעיט ערכה לעומת כל העולם, אלא בנוסף לכך אסר אותה 
עולמית בקידושין על קרוביו )ויקרא כ, יב ואילך( ובגירושין על כהן עולמית )ויקרא, 

כא, א ואילך(.

120(  ברש"י ד"ה הכא קא חייבי לאחריני.
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בענין גט שיש עליו עדים ואין בו זמן

הת' מ"מ הכהן שי' כהן (ברלוי"צ)

תלמיד בישיבה

איתא במסכת גיטין121: "שלשה גיטין פסולין דרבנן, ולא בעי רבי אלעזר חתימה 
לשמה! דתנן, ג' גיטין פסולין, ואם ניסת - הולד כשר: כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, 

יש עליו עדים ואין בו זמן,

יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד - הרי אלו שלשה גיטין פסולין, ואם ניסת - הולד 
כשר; רבי אלעזר אומר: אף על פי שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים - כשר, 

וגובה מנכסים משועבדים, שאין העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם".

ונחלקו הראשונים האם ר' אלעזר חולק ומכשיר לכתחילה גט שאין בו זמן או לא. 
דהרשב"ם ותוס' בב"ב122 כתבו דר"א מכשיר בגט שאין בו זמן, דהרי אחד משלשה 
גיטין אלו הנמנין במשנה הוא גט שיש עליו עדים ואין בו זמן, וע"ז חולק ר"א ואומר 

שהגט כשר. 

ובלשון הרשב"ם: "וכי היכי דרבי אלעזר מכשיר ליה בלא עדים משום טעמא דעדי 
מסירה כרתי ה"נ מכשיר ליה בלא זמן משום האי טעמא גופיה כדקתני יש עליו עדים 
ואין בו זמן בהאי משנה דשלשה גיטין פסולין ועלה קאי ר' אלעזר ואמר אף על פי 
שאין עליו עדים בהאי שטר שאין בו זמן כשר שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני 

תיקון העולם".

שהטעם  דכיון  וכתבו  רשב"ם  על  חולקים  שם,  והריטב"א  הרשב"א  הרמב"ן  אך 
משום שמא יחפה על בת אחותו או משום פירי123, אין עידי מסירה מועילים בזה, 

שמא לא יזכרו.

121(  ג, ב.
122(  קעב, ב.

123(  ראה לקמן יז, א.
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וכתב רבי עקיבא איגר124 בשיטת הרשב"ם, דזה שגט שאין בו זמן כשר לר' אלעזר, 
היינו דוקא כשאין בו עדי חתימה כלל, והטעם לכך הוא, משום שהאשה תהא צריכה 

להביא עידי מסירה, ואפשר לברר על ידי עידי המסירה מתי נתגרשה האשה.

אבל אם יש בגט עידי חתימה, למרות שהגט ניתן בעידי מסירה - הגט פסול משום 
שחוששים שמא יחפה הבעל על אשתו, או משום 'פירות', שהרי האשה יכולה להוציא 

את הגט והרי אנו סומכים על עדי החתימה ואין צורך בעדי המסירה125.

דאף  שם  הרשב"ם  בדברי  מפורש  דהרי  הגרע"א,  דברי  על  שהקשו126  יש  והנה, 
כשיש על השטר עדים כשר, דבברייתא שם "דתניא גט שיש עליו עדים ואין בו זמן, 
אבא שאול אומר אם כתוב בו גרשתיה היום - כשר", ומקשה הגמ' דהרי אין בו זמן 

)ורצו להוכיח מכאן שכיון שכתוב בגט גרשתיה היום, ייחשב כגט שיש בו זמן(,

ואמר אביי "ודלמא אבא שאול כרבי אליעזר סבירא ליה, דאמר עדי מסירה כרתי". 
להדיא  כן, מפורש  ואם  זמן.  בו  בגט שאין  דר' אליעזר מכשיר  כתב רשב"ם  זה  ועל 

שר"א מכשיר אף בגט שיש בו חתימה ואין בו זמן, ודלא כמ"ש הגרע"א.

ולא ראה שכבר הקשה ותירץ ע"כ בקובץ שיעורים127: "וקשה דהא בברייתא קתני 
גט שיש עליו עדים, ומשמע להדיא דעדים חתומין בו, אלא דהרמ"ה פירש "יש עליו 

עדים" היינו ע"מ, ושמא גם דעת הרמב"ן לפרש כן".

היינו, דלפי פי' הרמ"ה בגמ' דהעדים הם עדי מסירה מתורצת הקושי' על הרמב"ן, 
ובעצם תירוץ זה מתרץ גם על דברי הגרע"א בשיטת רשב"ם. 

124(  גיטין ג, ב ד"ה תד"ה ר"א.
125(  ומה שאמר ר"א "אע"פ שאין עליו עדים" אף דבאמת ר"א מכשיר דוקא כשאין עליו עדים, 
- פי' הגרע"א דלרבותא נקט, דלת"ק כשאין עליו עדים פסול מדאורייתא, ולכן אמר ר"א שאע"פ 

שאין עליו עדים כשר, ועכ"ז מה שמכשיר לכתחילה כשאין זמן הוא רק כשאין עליו עדים.
126(  הובא בספר אהל תורה ע' עב בהערה )ונשאר שם בצ"ע(.

127(  בבא בתרא אות תרמו.
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ביאור דעת רש"י בד"ה "יש בו זמן"

הת' מנחם מענדל שי' דניאל 

הת' יענקל שי' קריאף

תלמידים בישיבה

א

איתא במשנה ריש מסכת גיטין: "המביא גט ממדינת הים צריך לומר בפני נכתב 
וגם בפני נחתם, הלא  נכתב  דנו מדוע צריך לומר גם בפני  ובגמרא128  ובפני נחתם". 
היא  זו  הגט  ש"עיקר  )הסובר  מאיר  רבי  לשיטת  רק  הוא  כתיבה  עדי  שצריך  זה 

חתימתו129"(,

ואילו זה שצריך עדי חתימה הוא לשיטת רבי אלעזר )הסובר ש"עיקר הגט זו היא 
כתיבתו"(, וא"כ מיהו התנא דמתניתין שסבירא לי' שצריך לומר הן "בפני נכתב" והן 

"בפני נחתם".

נכתב,  בפני  לומר  צריך  ולכן  לשמה  צ"ל  שהכתיבה  כר"א,  להעמיד  הגמ'  וניסתה 
הגמ':  וז"ל  החתימה,  גם  צריך  שמדרבנן  ס"ל  כי  נחתם"  "בפני  גם  מצריך  ואעפ"כ 

"לעולם ר"א היא, וכי לא בעי ר"א חתימה לשמה מדאורייתא מדרבנן בעי".

 ודוחה הגמ': "הא שלשה גיטין פסולין דרבנן ולא בעי ר"א חתימה לשמה. דתנן: 
"ג' גיטין פסולין ואם ניסת הוולד כשר:

]א[ כתב בכתב ידו ואין עליו עדים. ]ב[ יש עליו עדים ואין בו זמן. ]ג[ יש בו זמן 
ואין בו אלא עד אחד, הרי אלו שלשה גיטין פסולין ואם ניסת הולד כשר. ר"א אומר 
לא  ומכאן מוכח שלר"א  בפני עדים כשר".  לה  עליו עדים אלא שנתנו  אע"פ שאין 

צריך חתימה לשמה כלל אפי' מדרבנן.

והנה, על דברי המשנה שממנה דחתה הגמ' את האוקימתא - "יש בו זמן ואין בו 
אלא עד אחד", כותב רש"י: "כתב ידי סופר". 

128(  ג, ב.
129(  ל' רש"י שם.
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והנה, בהמשך המסכת )פו, ב שזהו מקור משנה זו(, איתא: "אמר רב כתב ידו שנינו", 
היינו שדברי המשנה "יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד" קאי על שכתב בכתב ידו ועד 
דוקא, ואילו ב"כתב סופר ועד" )שהסופר כתב ויש עד אחד( פסול בדיעבד לדעת רב. 
"ושמואל אמר אפילו כתב סופר ועד" - שאפילו כאשר מדובר בכתב סופר ועד כשר.

וא"כ קשה )וכפי שהקשו במפרשים(, מדוע נקט רש"י את שיטת שמואל )שאפשר 
גם כתב סופר ועד( ולא כרב? איזה הכרח יש כאן לומר כשמואל. ועוד, דלכאורה הוה 

לי' למינקט כרב, דהרי ידוע ש"הלכתא כרב באיסורי130"? 

והנה, בתפארת יעקב131 תירץ, ונקודת דבריו: שלשון המשנה משמע דוקא כשמואל 
ולא כרב, שלדברי רב, שכונת לשון המשנה )בדף פו הנ"ל( "ואין בו אלא עד אחד" 
היא לכתב ידו ועד - אין מובן סדר המשנה, דגם ברישא כתבה "כתב בכתב ידו ואין 
עליו עדים" וגם בסיפא "אין בו אלא עד אחד" פירושו ש"כתב בכתב ידו", וא"כ הי' 

צריך לכתבם אחד ליד השני!

ובלשונו132: "ויש לומר, דמשמע ליה )לרש"י( פשטא דמתניתין הכי, דלמ"ד "כתב 
רישא  דקמ"ל  רק  ראשונה,  בבא  היינו ממש  אחרונה  בבא  הך  א"כ,  שנינו",  ועד  ידו 

דאפ"ה 'תנשא דיעבד',

ובבא אחרונה ד'לא תנשא לכתחילה', אבל בתרווייהו הפסול שאין עליו עדים, א"כ 
הוי לי' לתנא למיתני הנך בהדי הדדי, והך בבא דאין בו זמן בסוף? ולמ"ד )שמואל( 
"כתב סופר ועד" ניחא דבהא הפסול אינו כהך דרישא. )ולקמן פרק המגרש כתבתי 

להחזיק דעת ר"ח דפוסק כמ"ד כתב סופר ע"ש".

ואי"מ תירוצו: דלכאורה הסדר במשנה מדויק ביותר, שהמשנה באה להשמיע את 
המעלה בשטר הקודם והחיסרון שבשטר זה, היינו "כתב בכתב ידו ואין עליו עדים, 
יש עליו עדים )מעלה לגבי השטר הקודם אך חיסרון ש( ואין בו זמן, יש בו זמן )מעלה 

130(  בכורות מט, ב. נדה כד, ב. ובכ"מ.
131(  על רש"י הנ"ל.

132(  וכתב שם תירוץ נוסף: "הא דפירש כשמואל פרק המגרש ולא כרב דכתב ידו שנינו משום דאי 
נפרש כתב ידו יש לומר דבהא מכשיר ר"א כיון דאפילו לת"ק אינו רק דרבנן דגזר כתב ידו אטו כתב 
סופר אבל בכתב סופר דלר"מ פסול דאורייתא לא מכשיר ר"א אפילו לכתחילה לכך פירש בכתב 
סופר ומ"מ פליג ר"א אפילו אין עליו עדים כלל ש"מ דאפילו במה דפוסל ת"ק דאורייתא מכשיר 
ר"א אפילו לכתחילה וממילא גם לרב קשיא דלא פליגי רב ושמואל אליבא דר"א". ולכאורה צ"ע, 
שהד"ה של רש"י כלל לא מדבר על ר"א אלא על ת"ק, וקשה לומר שדברי רש"י באים רק לחדש 

בשיטת ר"א.
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לגבי השטר הקודם אך חיסרון ש( ואין בו אלא עד אחד". היינו, שהתנא שנה כך בכדי 
להרגיל על לשון התלמיד את דיני המשנה ולסדרם133.

וא"כ, מובן מדוע סדר המשנה הוא כך, וחוזרת הקושיא על רש"י מה ראה לנקוט 
דוקא את שיטת שמואל?

ב

והנה, ב'חידושי ר' נחום' )פרצוביץ( מפרש בשיטת רש"י בענין אחר, וע"פ יסודו 
ביאר דברי רש"י אלו.

ומקדים134: "חזינן מדברי רש"י דהוכחת הגמ' ]מהמשנה דר"א[ היא רק מהרישא 
ליכא   - עד אחד"  בו אלא  ד"אין  עדים", אבל מהסיפא  עליו  ואין  ידו  בכתב  ד"כתב 

לאוכוחי דר"א מכשר לכתחילה בלא עדי חתימה.

עדי  בלא  מכשר  דר"א  מהסיפא  לאוכוחי  שייך  לא  אמאי  ביאור,  צריך  ולכאורה 
ואעפ"כ  חתימה  עדי  ליכא  ע"א"  אלא  בו  ואין  זמן  בו  ד"יש  בבא  בהך  הא  חתימה, 

מכשיר ר"א לכתחילה?"

והיינו, שמדברי רש"י )ד"ה והא שלשה גיטין פסולין( שכתב על הקושיא מהמשנה 
"וחד מינייהו אין עליו עדים", משמע שכל ההוכחה מדברי ר"א במשנה היא מדבריו 

ברישא ש"כתב בכתב ידו ואין עליו עדים".

מדברי  גם  הלא  דהמשנה  ברישא  ר"א  מדברי  רק  להוכיח  יש  מדוע  מקשה  וע"ז 
הסיפא יש להוכיח את שיטת ר"א שא"צ עדי חתימה?

 וממשיך: "אין לומר דרש"י סבירא לי' דר"א לא פליג אהך בבא, דהרי ברישא חזינן 

133(  ראה ס' יסוד המשנה ועריכתה לר' ראובן מרגליות, וראה ג"כ בקונטרס "דרכי ההגיון במשנה 
ובגמרא" להרשד"ב שי' וולף, נדפס ב'שערי ישיבה' דישיבתנו חלק י"ח ע' 577.

]מהברייתא[  הגמ'  הוכחת  "בביאור  דבריו:  בתחלת  וז"ל  יסוד,  הנחת  לאחר  באה  הקדמתו    )134
בעי  ולא  ובד"ה  עדים,  עליו  אין  מינייהו  דחד  כתב  והא(  )בד"ה  ברש"י  דהנה  ותוס'.  רש"י  נחלקו 
פרש"י: "ופליג ר"א דאפי' לכתחילה תנשא אלמא פסולא דרבנן נמי לית ליה", וכ"ה בהמשך דבריו: 
לכתחילה  אפי'  ש"מ  עליה  ר"א  ומדפליג  מדרבנן  אלא  פסיל  לא  גופיה  ת"ק  "אלמא  ואם(  )בד"ה 
מכשיר". עכ"ל. ומבואר מכל דבריו דמעצם דברי ר"א דאע"פ שאין עליו עדים כשר ליכא לאוכוחי 
דא"צ עדי חתימה לכתחילה, וכל ההוכחה היא רק מדפליג ר"א על ת"ק, דת"ק גופיה לא פסיל אלא 

מדרבנן ומדפליג עליה ר"א ש"מ דלדידיה מכשרי' לכתחילה". 
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דר"א מכשר לכתחילה בלא עדי מסירה, ופשיטא דהוא הדין בסיפא ב"יש בו זמן ואין 
בו אלא ע"א", וגם מלישנא דרש"י "וחד מינייהו" משמע דר"א פליג גם אסיפא".

והיינו, שאין לומר שדברי ר"א לא הולכים על הסיפא וחולק רק על הרישא )ולכן 
ר"א  שמכשיר  במצב  מדברת  שהרישא  כיון  שהרי  מהרישא(,  רק  היא  הגמ'  הוכחת 
לכתחילה אף ללא עדי מסירה משמע שהוא הדין בסיפא שחולק על ת"ק ומכשיר, 

וממילא חוזרת השאלה: מדוע לרש"י ההוכחה היא רק מהרישא?  

שמואל  כדעת  לשמעתין  שפי'  לשיטתו  בזה  אזיל  דרש"י  צ"ל,  "בפשוטו  ומבאר: 
)לקמן פו, ב( דהך בבא איירי ב"כתב סופר ועד", דהסופר עצמו חשיב כע"א ואיכא ב' 

עדים אהך גט.

ולדידיה ליכא לאוכוחי מהך בבא דר"א מכשר לכתחילה בלא עדי חתימה, דהרי בהך 
בבא איכא ב' עדים - הסופר והעד, ומשו"ה הוצרך רש"י לפרש דההוכחה היא מדפליג 
ר"א ארישא בכתב ידו ואין עליו עדים, דבזה ליכא עדים כלל ואעפ"כ קא מכשר ר"א 

לכתחילה". 

היינו, כיון שעל הסיפא של המשנה מפרש רש"י )כנ"ל( "וכתב ידי סופר", ופירושו 
שהסופר נחשב עד אחד וביחד עם העד השני הרי הם שניים, ונמצא שבדברי הסיפא 
אין שום הוכחה לזה שר"א מכשיר לכתחילה ללא עדי חתימה כלל, ולכן כתב רש"י 

שההוכחה מהמשנה לשיטת ר"א היא דוקא מהרישא. 

היינו, שמבאר ר' נחום, שזה שרש"י כתב שההוכחה היא רק מהרישא ולא מהסיפא 
זה כי כאן פירש ע"פ שמואל שמדובר ב"כתב ידי סופר" ולכן צריך לפרש שהקושיא 

היא מהרישא.

אך בזה גופא יש לבאר, מה מכריח את רש"י לפרש כשמואל שבגלל זה צריך לבאר 
שהקושיא היא מהרישא דוקא?

ג

ונראה לומר בפשטות, ובהקדים:

בכל חלק מדברי המשנה ישנו חידוש שאינו קיים בשאר חלקי המשנה 'צריכותא'. 
הוא  בדבר  החידוש  עדים"  עליו  ואין  ידו  בכתב  "כתב  המשנה  של  ברישא  דהנה, 
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הנאמנות של "כתב ידו", והפסול )לפי רש"י135( הוא שמא יבואו להכשיר כתב סופר.

במציעתא של המשנה: "יש עליו עדים ואין בו זמן", החידוש הוא שאע"פ ש"אין בו 
זמן" זה פסול רק מדרבנן. )ועיין בר"ן136 שמבאר מהו החידוש בבבא זו(.

ובסיפא דהמשנה "יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד", לכאורה אין לומר שהחידוש 
קשה  שהי'  מה  וזה  כנ"ל?  ברישא  מופיע  זה  חידוש  הלא  ידו"  ד"כתב  נאמנות  הוא 

לרש"י - מה המשנה באה לחדש פה?

 ולכן פירש שמדובר כאן ב"כתב סופר" כשיטת שמואל ולא כרב )הסובר שמדובר 
ב"כתב ידו"(, דאע"פ שהלכה כרב וכנ"ל, מ"מ כיון שרש"י מפרש )כדרכו( את פשט 

והמלך הגמ' ולאו דוקא אליבא דהלכתא,

וכאן המהלך הפשוט הוא שיש בכל חלקי המשנה דין מחודש מחבירו )כנ"ל(, על כן 
צריך הי' לבאר שמדובר ב"כתב יד סופר" ודוקא כך יובן החידוש.

]אך לכאורה עפ"ז יש להקשות: הרי בדף פו שם איתא דשיטת רב היא שגט הפסול 
רק מדרבנן הוא במקרה ש"יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד", ואילו במקרה של "כתב 

סופר ועד" - פסול אף בדיעבד137.

ואילו לשמואל אפילו כתב סופר ועד כשר בדיעבד. ושם מקשה רש"י לשיטת רב 
וז"ל: "וכי תימא מרישא שמעינן לה דאפילו בלא  ידו ועד, בסופו(  )ד"ה דוקא כתב 
ידו  כתב  עם  אחד  עד  דאיכא  היכא  אמינא  הוה  סיפא  לאו  אי  כשר,  הוולד  עד  שום 

תינשא לכתחילה",

וא"כ רואים שרש"י סובר שזה שעד אחד לבד א"א להנשא לכתחילה זהו החידוש 
של הסיפא, ומדוע לא פירש כאן שהחידוש של הסיפא הוא כרב שמדובר בכתב ידו 

ועד אחד? 

אלא, ששם אומר זאת רק בדעת רב, להסביר לפי שיטתו מהו החידוש בסיפא על 
הרישא, אך בפשט ביאור המשנה סובר כשמואל, כי דבריו יותר פשוטים - שהחידוש 

בסיפא הוא שזה כתב סופר[. 

135(  פו, א שם ד"ה "ואם ניסת הולד כשר".
136(  יז, א ד"ה "מפני מה", שביאר מהו החידוש במצעיתא דהמשנה, שלא נחשוב שרק גט שיש 

בו זמן מוקדם פסול, אלא גם גט שאין בו זמן כלל פסול. עיי"ש.
137(  ועיין בתוס' ד"ה "אמר רב כתב ידו שנינו" אודות דין "כתב סופר" לשיטת רב.
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בענין "ואינו יכול לומר"138

הרב מנחם מענדל שי' הלפרין

ר"מ בישיבה

א

נחלקו רבה ורבא בטעם דברי המשנה ש"המביא גט ממדינת  בריש מסכת גיטין139 
הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם:

לרבא - התקנה היא משום החשש שמא הבעל יאמר שהגט מזויף ולא יהיו עדים 
מצויין לקיים את הגט.

לרבה - החשש הוא )בנוסף לכך שלא יהיו עדים מצויין לקיים גם( שאין בני מדינת 
הים בקיאין בלשמה, ואז יבוא הבעל ויטען שהגט נכתב שלא לשמה.

הגמ’ )ד, ב( מביאה ראיה לדעת רבא:

"המביא גט ממדינת הים ואינו יכול לומר בפ"נ ובפ"נ - יתקיים השטר בחותמיו . . 
לרבא ניחא לרבה קשיא". כלומר, כיון שאין העדים שמקיימים את השטר יודעים האם 

הגט נכתב לשמה, מובן ש"בפ"נ ובפ"נ" מחליף קיום עדים ותו לא.

במהלך הדברים מביאה את דיון הגמ’ )ה, א( בהגדרת מקרה זה:

הוא?!  גיטא  איתויי  בר  חרש  חרש,  אילימא  לומר?  יכול  ואינו  מאי   - בה  "והוינן 
והתנן140 "הכל כשרים להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן", אמר רב יוסף הכי במאי 

עסקינן כגון שנתנו לה כשהוא בפיקח ולא הספיק לומר בפ"נ ובפ"נ עד שנתחרש".

138(  מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נכתב ע"י המערכת.
139(  ב, ב.

140(  כג, א.
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הברייתא,  הדין של  היא מעצם  רבה  על  הקושיא  בפשטות,  במפרשים141:  והקשו 
שרואים בה אשר מגיע גט ממדינת הים, וקיומו נעשה מבלי לברר את היותו כתוב 
ומדוע  מדובר,  בדיוק  מקרה  באיזה  השאלה  לגוף  נוגע  לא  לכאורה  וא"כ,  לשמה, 

מזכירה זאת הגמ’?

ונקודת תירוצם, שלולא העמדנו את המקרה ב"פיקח ונתחרש", הי’ אפשר לתרץ 
בפשטות שמדובר באילם, ועליו נאמר "אינו יכול לומר". ולכן אין זו קושיא על רבה, 
כיון שהאילם יכול לכתוב על דף "בפ"נ ובפ"נ" ונאמן על כך לענין לשמה )כיון שאין 
זו עדות גמורה(, אך בנוגע לקיום של השטר אינו נאמן142 )כיון שזוהי עדות גמורה( 

ולכן הדין הוא ש"יתקיים השטר בחותמיו". 

אך מכיון שרב יוסף העמיד את המשנה במקרה של "פיקח ונתחרש", וחרש פסול 
לגמרי לכל עדות שהיא )כיון שאינו בן דעת(, א"כ קשה לרבה כיצד יועיל "יתקיים 

השטר בחותמיו", והרי אין בקיאין לשמה. ע"כ תוכן התירוץ.

אך לכאורה צ"ע בגוף הדברים: אמנם מדברי רב יוסף שהעמיד בפיקח ונתחרש אכן 
קשה לרבה, אך מהו ההכרח להעמיד בפיקח ונתחרש, ולא באילם?

ובדומה לכך מקשים התוס’ )בד"ה אילימא חרש143(: "ולא בעי למימר כגון אילם 
יכול  הי’  ונת(חרש144,  ב)פקח  להעמיד  שבמקום  היינו,  הגט".  כתיבת  ראה  שלא  או 

להעמיד באלם או במי שלא ראה כתיבת הגט.

ומתרצים, "דא"כ הוה לי’ למימר ולא אמר".

ובביאור תירוץ התוס’ מבאר המהר"ם, וז"ל: "דאלם וכן מי שלא ראה כתיבת הגט 
אינן  הגט  דעתה בשעה שנותנים  - דמשמע  לומר  יכול  ואינו  בהו  למיתני  שייך  לא 

יכולין לומר, ואלם ומי שלא ראה כתיבת הגט בשעה ראשונה לא היו בעלי אמירה".

ובפשטות, כונתו לבאר ש"אינו יכול לומר" פירושו כמו "לא הצליח לומר"145, היינו 

141(  תוס’ הרא"ש, המהרש"א ועוד.
142(  שהרי נאמר "מפיהם ולא מפי כתבם". גיטין עא, א.

143(  ה, א.
144(  וראה לקמן שאמנם לפי’ המהרש"א ו)לכאורה גם( המהר"ם, קושית התוס’ היא על מסקנת 
הגמ’, אך פשט דברי התוס’ )ובעיקר שזהו הד"ה(, הוא, שהקושיא היא כבר על ההצעה "אילימא 

חרש", ומדוע לא הציע אילם.
"ולא  שפי’  הענן",  עליו  שכן  כי  מועד  אוהל  אל  לבוא  משה  יכל  "ולא  לה(  מ,  )פקודי  וע"ד    )145
יכל" )ללא וא"ו(, הוא שבאותו זמן לא היה יכול, לא הצליח. וכן עמ"ש )ויצא ל, ח( "נפתולי אלקים 

נפתלתי עם אחותי גם יכלתי", שפי’ הצלחתי.
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שמלכתחילה חשב לומר, בשונה מאלם ומי שלא ראה כתיבת הגט, עליהם מתאימה 
הלשון "ולא אמר".

אמנם לכאורה קשה לשיטתו, שהרי סברא זו )"ולא אמר מיבעי ליה"( קשה גם על 
חרש ולא רק על אלם. וע"כ ממשיך המהר"ם: "דעדיפא מינה דפריך, דחרש אינו בר 

איתוי גיטא כלל".

והדברים דורשים ביאור לכאורה:

מהדיבור המתחיל של תוס’ מובן, ששאלתו היא על האוקימתא של חרש ולא על 
המסקנה, א"כ אין מובן תירוץ המהר"ם, שלכאורה כיון שהקושיא של "לא יכול לומר" 

קשה על חרש ג"כ, מדוע מלכתחילה נכתב חרש ולא אילם?

יכול לומר" הוא  "ולא  ועוד קשה בתוכן הדברים, דלמרות שהפירוש של המילים 
שבראשונה הי’ יכול לומר, אך לבסוף התברר שאינו, ולכן א"א להעמיד באילם, עדיין 
ונתאלם", ומדוע לא תירץ  אפשר לתרץ את שיטת רבה ולהעמיד שמדובר ב"פיקח 

כך רבה?

ב

ולכן נראה לומר הביאור בדברי התוס’ באופן אחר146, ובהקדים:

בלקו"ש )ח"ט, פרשת וזאת הברכה147( מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
את דיוק הלשון "מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד" 
)שזוהי הגירסא ברמב"ם148(, לעומת הגירסא הנפוצה )בגמ’ בברכות149("מקום שבעלי 

תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים".

29 שם: שהפי’ אינם יכולים לעמוד "למעלה אפי’ מבחי’ היכולת   ומבאר בהערה 
רק  לעמוד,  יכולים  שבעצם  הוא  עומדים"  "אינם  בגירסא  שהפי’  כלומר  דצדיקים", 

שאינם עומדים בפועל, אך "אינם יכולים" פי’ שאינם בגדר לעמוד שם כלל. 

ואולי עפ"ז יש לבאר בנדו"ד:

146(  גם במהר"ם שיף משמע שלומד ככה, עיי"ש.
147(  שיחה ב, ע’ 246 ואילך ]במתורגם[, וש"נ.

148(  הלכות תשובה פרק ז הלכה ד.
149(  ברכות לד, ב.



97

שאינו  פי’  לומר"  יכול  ש"אינו  הוא,  אמר"  ל"ולא  לומר"  יכול  "אינו  בין  החילוק 
בגדר של אמירה כלל, ודבר זה אפ"ל על חרש בלבד, משא"כ אילם או אחד שלא ראה 
כתיבת הגט, א"א לומר עליהם "לא יכול לומר" כיון שבודאי מי שלא ראה כתיבת הגט 
בגדר ללכת ולראות ואז יכול לומר, וכן באילם כיון שהוא "בן דעת" יש לומר שלדעת 

התוס’ דידן נחשב הוא בגדר לומר.

ולכן רבה לא יכול לתרץ שמדובר בפיקח ונתאלם, כן כאמור על אילם לא ניתן לומר 
"אינו יכול לומר".

ג

עפ"ז ניתן להבין ענין נוסף:

בתוס’ הרא"ש שמקשה מדוע לא ניתן לומר אילם או אחד שלא ראה כתיבת הגט 
מחלק זאת לב’ קושיות נפרדות: 

בפני  אמר  ולא  למימר  ליה  הוה  דא"כ  הכתיבה  ראה  שלא  כגון  למימר  בעי  "ולא 
נכתב, ולא בעי נמי לאוקמי באלם דמשמע ליה לרב יוסף דליכא שום חידוש באלם 

אבל בחרש קמשמע לן דלא גזרינן פקח ונתחרש אטו חרש מעיקרו".

ולכאורה ע"פ הביאור הנ"ל )דהמהר"ם(, לא מובן חילוק זה, הרי גם אילם וגם מי 
שאינו ראה כתיבת הגט, מלכתחילה לא יכלו לומר, וא"כ לא שייך בהם הלשון "אינו 

יכול לומר", אז מדוע א"כ חילק זאת לב’ קושיות נפרדות?

אך עפ"ז מובן ג"כ: אחד שלא ראה כתיבת הגט אכן הוא בגדר של לומר )כיון שיכול 
ללכת ולראות( רק שבפועל לא אומר, משא"כ אילם כיון שאין הוא יכול לומר )בשונה 

מדעת התוס’( אין הוא ג"כ בגדר של לומר ולכן א"א לתרץ עליו תירוץ זה150.

150(  ולא קשה מדוע לתוס’ הרא"ש לא תירץ רבה "פיקח ונתאלם", כיון שגם על "פיקח ונתאלם" 
כי התנא מעדיף להביא חרש כי יש בזה חידוש יותר מאילם )עיין תירוצו לקושיא הב’ שם(.
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ביאור הצריכותא בתוד"ה "יש בו זמן"

הת' שניאור זלמן שי' שפיצר

תלמיד בישיבה

איתא במסכת גיטין )ג, ב(: "ג’ גיטין פסולין ואם ניסת הולד כשר כתב בכתב ידו 
ואין עליו עדים, יש עליו עדים ואין בו זמן, יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי אלו 

שלושה גיטין פסולין".

ובתוס’ )בד"ה "יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד"( מביאים צריכותא בין המקרים: 

"למ"ד כתב ידו ועד שנינו תנא כתב בכתב ידו ואין עליו עדים לאשמועינן דאפ"ה 
הולד כשר, וסיפא דאין בו אלא עד אחד איצטריך - דאפילו הכי לא תנשא לכתחילה".

ולכאורה צריך להבין את הצריכותא שבתוס’, מהי הסברא שהיינו אומרים שיש בו 
רק עד אחד וכתב ידו יהיה כשר לכתחילה, ומדוע יש צורך להשמיענו שאין זה הדין?

ויש לבאר זה בב’ אופנים:

לומר  יכלנו  הזמן  היא  שהבעיה  הוו"א  שישנה  ומכיון  דרבנן151,  חשש  הוא  ‘זמן’ 
שמספיק עד אחד וכשרה להנשא לכתחילה.

א. אם לא היה כתוב "עד אחד" היינו חושבים שהבעיה )בכתב ידו( היא שאין עדים 
אחת  עדות  יש  כי  כשר  שהולד  אמרו  ועכ"ז  פסלו  רבנן  כשר  שמדאורייתא  ולמרות 

מהבעל, אך כאשר בנוסף יש עד נוסף )עד אחד( יהיה כשר לכתחילה. 

ב. וכן להיפך, אם היה כתוב רק שהולד כשר בעד אחד, היינו חושבים שדוקא במקרה 
זה כיון שיש פה ב’ עדים )הבעל והעד(, אבל בכתב ידו הולד ממזר )מדרבנן(.

151(  יז, א.
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ביאור ובירור יחס הולד לאביו ולאמו1

הרב שלום דב בער שי' וולף

משפיע ונו"נ בישיבה

א

בענין מהות האבות והאימהות ביחס לבנים מצינו לכאורה סתירה בלקוטי שיחות:

יהדותו  שלפיכך  מהאם,  ניתן  ישראל  שם  וכללות  שעצם  מבואר2  מקומות  בכמה 
של האיש הישראלי תלויה דוקא באמו )גם כשהאב אינו יהודי(. אך החלוקה לפרטים 

בהיותו ישראל - כגון החלוקה של כהן, לוי וישראל - נובעת מהאב.

וההסברה בזה: עבודת ה’ אצל הנשים היא בבחינת ביטול רב3 ובהם מאיר בגילוי 
יותר האמונה בה’ ויראת ה’ בפשיטות,

חדור בהם הענין של אני נבראתי לשמש את קוני בלי ענין של התחלקות ושינויים. 
למעלה  ממש,  ממעל  אלקה  חלק   - יהודי  היותו  עצם  קשור  כזו  עבודה  ובסוג 

מהתחלקות לפרטים.

וקיום מצות, עבודה קשורה עם התחלקות  בלימוד תורה  היא  אך האב שעבודתו 
וישראל,  לוי  דכהן  והסוגים  השבט  מבחינת  הולד  של  יחוסו  את  קובע  ושינויים, 

שהתחלקות זו היא בבני ישראל גופא שקשורה עם רמות וסוגי גילויים שונים.

אמנם במקומות אחרים4 מבואר שענין התחלקות בולד בציור פרטי הוא ע"י האם 
)כמוכח גם מזה שיצירתו נעשית ע"י ש היתה תשעה חדשים בבטן האם(. ולכן כתוב 
כיוון שענינה של האם התחלקות  אלו שנתנו את השמות לשבטים,  הן  שהאימהות 

לבחינות ומדרגות פרטיות.

1( מתוך שיעור שנמסר לישיבה, נערך ע"י חברי המערכת.
2(  שיחה לפ’ ויחי )א( ח"ל סעיף ד’ )ע’ 239(, שיחה לפ’ יתרו )א( חל"א סעיף ו’ )ע’ 97(.

3( וכמוכח גם מזה שנשים פטורות ממ"ע שהזמ"ג לפי שצרכי הבית עליה, שמורה על ביטול וקב"ע 
מוחלטת.

4(  שיחה לפר’ תצוה )א( סעיף ד’ )ע’ 159(, שיחה לפר’ ויצא )ב( ח"י סעיף ה’ )ע’ 97(.
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ובחי' האחדות שבולד כפי שהיא מצד שרשו, הוא מצד האב. שהרי עצם מציאות 
הולד היא מטיפת האב.

וצריך להבין כיצד מתאימים הדברים.

ב

ויובן זה בהקדם הידוע שחומר הולד ניתן מהאם ע"י טיפת המ"ן, ואילו טיפת המ"ד 
שניתנת מהאב ענינה לעצב את צורת הולד5.

ובשרשם למעלה6: אב שורשו מבחי’ ז"א שענינם הם גילוי והארה, והאם שורשה 
מבחי’ המלכות, שענינה היא לקבל את הארות הז"א וליצור מכך מציאות חדשה.

כלומר, חומר בנין המציאות הנבראת נוצר ע"י פעולת המלכות אך הארה המגיעה 
מז"א היא נותנת למלכות את הצורה שעליו וממנו נוצרת המציאות כולה.

כי מלכות שורשה בפנימיות הכתר  והטעם לכך הוא, כמבואר בארוכה בחסידות, 
משייכות  שלמעלה  אוא"ס  שבמאציל,  תחתונה  בחינה  הוא  שעתיק  וכיון  עתיק.   -
לעולמות שבכחו ליצור ולהוות יש מאין, כן הוא במלכות שביכולתה לברוא )ע"ד יש 

מאין( מציאות חדשה, וליצור את חומר המציאות7.

וכן הוא באיש ואשה, שצורת הולד ניתנת ע"י האב והחומר של הולד נעשה ע"י 
האם8.

ובנוסף לכך:

אמנם צורת הולד ניתנת ע"י האב ורק החומר נוצר ע"י האם )כנ"ל(, אבל גם הצורה 
שניתנת מהאב מתפתחת ע"י האם.

5( ראה סה"מ תרנ"ז שמח תשמח בתחילתו )בנוגע לעצם וגילויים(.
בראשית  האמצעי  אדמו"ר  מאמרי  גם  וראה  סכ"ט.  אגה"ק  פ"ג,  לקו"א  תניא  בכללות  ראה    )6

בתחילתו. ובכ"מ.
7(  ועד"ז הוא בז"א ומלכות; שבכדי שהמלכות תיצור מציאות חדשה לא די לה בכחה לבד, אלא 
היא מוכרחת להשפעה מז"א. כי אמנם בספירת המלכות יש את הכח לברוא ע"ד יש מאין, אבל 
בכדי להוות עולם חדש לא די בחומר לבד, אלא צריך גם לצורה וזה נעשה ע"י המשכה מז"א הוא 

הארה וגילוי. והוא משום וכידוע ששורש המלכות היא בעתיק כידוע.
8(  וראה סה"מ מלוקט ח"ה ע’ קי שעד"ז הוא בנוגע לדיבור, שענינו הוא חומר ההתהוות )אלא 
בארוכה  ראה  הדיבור,  לכח  האמא  בין  ההקבלה  וכידוע  הצורה(,  שענינו  לחפץ  ביחס  הוא  ששם 

המשך רנ"ט שם.
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כלומר, הצורה מגיעה מהאב כנקודה מתומצתת שבתוכה חבוי התבנית המלאה של 
הולד, אך בכדי לגלות את הצורה החבויה בתוך טיפת המ"ד מוכרחים לאם, שמקבלת 

את הטיפה ומפתחת אותה.

ועד"ז הוא בחכמה ובינה9, שחכמה ענינה "ברק המבריק" - נקודת ההשכלה, ובינה 
ענינה לפתח זאת לאורך, לרחוב ולעומק.

ונמצא שפעולת האשה ביצירת הולד היא בשתיים: א( חומר מציאות הולד מגיעה 
ממנה. ב( גילוי הצורה המגיעה מהאב בנקודה, מתפתחת על ידה10.

ג

)ובכ"מ(  בלקו"ש11  המבואר  לישראל,ובהקדים  בנוגע  גם  יובן  הנתבאר  כל  ע"פ 
שבישראל ישנם ב' בחינות )בכללות(:

בחינה ראשונה היא היותם בנים של הקב"ה )ומצד זה כל ישראל אחים, כדלקמן( 
זו נובועות התכונות המיוחדת שיש בישראל. ובחינה שניה היא היותם  ומצד בחינה 

עבדים של הקב"ה, והביטוי של בחינה זו הוא בעיקר בקיום מצות.

ועפ"ז יובן בענינו:

בגוף  )בעיקר(  מתבטאת  הנ"ל(  בן  מבחי’  )שלמעלה  בישראל  העצמות  בחירת  א. 
אומות  לגופי  בחומריותו  הדומה  הגשמי  בגוף  הוא  הבחירה  שעיקר  כידוע  הגשמי, 

העולם.

הישראלי קשורה  באיש  העצמות  נמצא שבחירת  ניתן מהאם,  הגוף  וכיון שחומר 
לאמו דוקא.

)כביכול( של  ה’צורה’  "היא חלק אלקה ממעל ממש"12, שהיא   - ב. אבל נשמתו 
שענינו  האב  ע"י  לו  וניתנת  החכמה13,  בחי’  עם  דוקא  קשורה  בו,  העצמות  בחירת 
הוא חכמה )כנ"ל בארוכה בענין צורת הולד(. ומצד בחינה זה הוא בנו של מלך מלכי 

המלכים הקב"ה.

9(  זח"ג ע’ קעח, תו"א ר"פ לך לך, וראה גם סה"מ מלוקט ח"א ע’ קעח. ובכ"מ.
10(  ועד"ז הוא בנוגע לחו"ב ובנוגע לזו"נ )כנ"ל בפנים(.

11( חי"א שיחה לפ' שמות )א'(.
12(  תניא לקו"א רפ"ב.

13(  תניא פ"ב וראה שם פי"ח.
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ג. אבל בשביל לגלות את ענינה של החכמה - הצורה - שניתנת מהאב, זקוקים שוב 
לאם, שענינה בינה, שדוקא בכחה לפתח את נקודת החכמה.

ועפ"ז אפשר לבאר בלקו"ש:

זה שעצם וכללות ישראל ניתן מהאם ולפיכך היות הולד מישראל תלוי באמו דוקא, 
הוא משום שמהאם ניתן החומר שבו מתבטאת בחירת העצמות )גילוי עתיק, כנ"ל(. 
וענין זה קשור גם לעבודת ה’ אצל הנשים, שעבודתם היא בביטול מוחלט שזה מורה 

על עבודה עצמית.

משא"כ כשאומרים שהאב נותן לולד את נקודת היהדות - הכונה לנקודת החכמה, 
לוי  וכהן  דהשבטים  השונות  הדרגות  מצד  בישראל  שיש  השינויים  ולפיכך  צורה. 
וישראל, נובעות מהאב כי על ידו ניתנת צורת הולד. אמנם כשהטיפה )הצורה( עדיין 

באה היא עדיין באחדות.

וההתחלקות לפרטים נעשית שוב ע"י האם שענינה בינה, ולפיכך האמהות קראו 
וזה  ישנו,  שכבר  הולד  אופי  גילוי  הוא  השם  קריאת  ענין  כי  לשבטים,  השמות  את 

נעשה ע"י האמהות שענינם לגלות את הצורה כפי שהגיעה מהאב.

ביאור במאמר ד"ה הוי’ לי בעוזרי

הת' מ"מ שי' רוזנבלום

תלמיד בישיבה

א

במאמר "ד"ה הוי’ לי בעוזרי" תשי"ז, מביא כ"ק אד"ש מה"מ את הפסוק "זמירות 
היו לי חוקיך בבית מגורי"14, שבו משבח דוד המלך ע"ה את התורה, שבזמן שהיה נע 
ונד בגלות ובפחד שונאיו )"מגורי" מל’ גירות ומל’ מגור ופחד15(, היה שמח ומתענג 

14(  תהלים קיט, נד.
15(  פרש"י ד"ה זמירות- סוטה לה, א. מצודות עה"פ. 
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)"זמירות"( בדברי תורה )"חוקיך"(.

סוגים16, משפטים  ג’  יש  במצוות  "הרי  וזלה"ק:  אד"ש מה"מ  כ"ק  כך  על  ושואל 
עדות וחוקים . . הרי פשוט שהתענוג והשמחה של דוד המלך בעסק התורה היה בכל 
דיני התורה )גם בהדינים דעדות ומשפטים( ומהו אומרו זמירות היו לי חוקיך, חוקיך 

דוקא.

ולהבין זה מבאר קודם ענין ג’ סוגי מצוות אלו )משפטים עדות וחוקים(: 

משפטים ועדות 17: מצוות שיש עליהם טעם וענינם הוא "המשכת וגילוי אוא"ס 
בעולם18". 

חוקים: מצוות שלמעלה מהטעם ותכליתם וענינם הוא "רצון עצמי ממש שלמעלה 
מגילוי19".

כמו  "חוקיך",   - נעלית  הכי  בדרגא  ועפ"ז מבאר במאמר שדוד שיבח את התורה 
החוקים,  בדרגת  התורה  את  משבח  כך  עצמם,  בהם  שהמטרה  שבמצוות  חוקים 

שהתורה )בדרגא זו( אינה אמצעי לגילוי בעולם, אלא המטרה היא בה עצמה.

ומבאר במאמר הטעם שדוד נענש ע"כ20: "דמה שדוד נענש על זה7 הוא כי עסק 
התורה של דוד הי’ באופן דלזמר עריצים כנ"ל ותכלית הכוונה היא כמ"ש "לא לתוהו 

בראה אלא לשבת יצרה" . . להמשיך גילוי אור בעולם". 

זה  ענין  ובאיזה  הכוונה"  "לתכלית  בהתאם  המצוות  קיום  אופן  מהו  לבאר  ויש   
מתבטא בקיום המצות.

והנה במאמר ד"ה "מרגלא בפומי’ דרבא" תש"מ, מבאר הרבי את העבודה שע"י 
ניתן 'לתפוס' )כלה"ק במאמר( בהעצמות, ומבאר שאי"ז עבודה של "רעותא דליבא" 
- אהבה ורצון למעלה מטו"ד להיכלל בה’ ]שלפי במאמר הנ"ל דהוי’ לי בעוזרי, זאת 

העבודה השייכת לסוג המצות ד"עדות", שקיומם הוא ברעותא דליבא21[,

16(  ראה בהנסמן במאמר שם בהערה 11.
17(  המבואר בפנים הוא )בעיקר( על עדות שבהם נמשך אוא"ס, משא"כ משפטים שענינם הוא 

המשכת אור הממלא כמבואר במאמר.
18(  שם סעי’ יו"ד. 

19(  שם סעי’ ט.
20(  סוטה לה, א. במדב"ר פ"ד כ.

21(  שם סעי’ ח.
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כיוון שאי"ז עצם הנשמה כפי שהיא בעצמה, אלא כפי שמתבטאת ברצון ליכלל 
בעצמותו, ע"כ אי"ז תופס בעצמות ממש.

 ומוסיף, שגם ע"י העבודה דקב"ע אין תופסים בהעצמות, אף שבעבודה זו אין רצון 
כלל אלא רק קב"ע שמוכן לעשות מה שנצטווה ]שלפי במאמר הנ"ל דהוי’ לי בעוזרי, 
זאת העבודה השייכת לסוג המצות ד"חוקים", שקיומם הוא בקב"ע22[, אעפ"כ לא 

נוגע בעצמות ביטול האדם.

 והעבודה שע"י תופסים בעצמות זה דוקא ע"י קיום המצות בפועל, כיוון שהעצמות 
רוצה שיקיימו את המצוות ולכן קיומם נוגע בו.

ועפ"ז י"ל בפשטות, שהעבודה בקיום המצות המתאימה לתכלית הכוונה זהו קיום 
)ולא  בעולם  עצמות  ומגלה  ממשיך  הוא  שבו  המעשה,  עצם  היינו,  בפועל,  המצות 

קיום בהבנה, רעו"ד וקב"ע,

כהעבודה דשלושת הסוגים משפטים, עדות וחוקים(, ואי"ז מתבטא בסוג מסויים 
באופן  מצוה  כשמקיים  שגם  היינו  המצות,  שבכל  כללי  ענין  זהו  אלא  אלא  במצות 
בה’עצמות’  תופסים  שבו  המצוה,  קיום  של  המעשה  עצם  את  גם  כולל  זה  מסויים 

כנ"ל.

ב

י"א(,  סעי’  בעוזרי  לי  הוי’  )ד"ה  המאמר  המשך  ע"פ  זה  ולהמתיק  להוסיף  ויש   
ששואל כיצד נענש דוד בשבחו את התורה בדרגתה הנעלית )חוקיך( כפי שנמצאת 

ברצון העצמי ד’עצמות’, דמה יש למעלה מזה? 

בהמאמר23  מ"ש  ע"פ  בזה,  הביאור  "וי"ל  וזלה"ק:  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ומבאר   
בתחילתו בענין הוי’ אחד, דפי’ אחד זה הוא יחיד, ומה שאומרים אחד ולא יחיד הוא 
היא  הוא שהאחדות  הוי’  ענין אחדות  . דאמיתית   . חד  כולא  ואלקים  דהוי’  להורות 
גם מצד העולם . . ולכן נאמר הוי’ אחד, שגם החי"ת והדלי"ת שהם ז’ רקיעים וארץ 
וד’ רוחות העולם, הם בטלים להאל"ף יחידו של עולם . . ועד להביטול בדרגת ואופן 

דיחיד שלמעלה מאחד"

וממשיך: "וע"י היחוד דשני הענינים )שיחודו ית’ הוא באופן דיחיד, ושענין זה הוא 

22(  שם סעי’ ד.
23(  ד"ה הוי’ לי בעוזרי תרפ"ז.
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גם מצד העולם(, עי"ז הוא גילוי כח העצמות שכולל ומחבר הענין דאחד ודיחיד".

ועפ"ז מבאר בסעי’ י"ד: "ועפ"ז יובן מה שדוד נענש על מה שאמר זמירות היו לי 
חוקיך, כי התורה כמו שהיא מצד הרצון העצמי שלמעלה מטעם . . היא דוגמת הוי’ 
שלמעלה מהעולם, שלכן, הבירור שמצד בחי’ זו הוא באופן דדחי’ )ולא בדרך בירור( 
. . ומכיון שאמיתית ענין אחדות הוי’ הוא שהאחדות היא גם מצד העולמות, לכן צ"ל 
ההמשכה דעדות ומשפטים דתורה שיהי’ גילוי אלקות בעולם, ועי"ז מתגלה העצם 

דתורה שלמעלה גם מחוקים, שם העצם". 

שהיא  כפי  )התורה  החוקים  דרגת  חיבור  זה  בתורה  הכוונה  שתכלית  יוצא  וא"כ 
למעלה מהעולם(, ודרגת העדות )התורה כפי שממשיכה עצמות בעולם(, שחיבור זה 

הוא ע"י כח העצמות.  

ועפ"ז יש לומר, שהחיבור של כל האופנים וסוגי העבודה שבקיום המצות - שנפעל 
בכח העצמות שמחברם )כדלעיל במאמר ד"ה הוי’ לי בעוזרי( , זהו ע"י קיום המצות 
בפועל שזה מגלה את עצמות כפי שהוא בעצמו )כדלעיל במאמר ד"ה מרגלא בפומיה 

דרבא(. 

בבחי’  הוא  חוקיך  לי  היו  דזמירות  דדוד באופן  "הרי עסק התורה  הק’24:  ובלשונו 
התורה כמו שהיא מצד רצון העצמי )כנ"ל בארוכה( והיאך שייך שזה יהיה שלא כפי 

אמיתית הכוונה".

24(  שם סעי’ יא.
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בענין העצם דכחות הגלויים

הת’ מנחם מענדל שי’ טובי

תלמיד בישיבה

א

יהונתן תשי"א מבוארת מעלת שפיטתו של מלך המשיח  לו  ויאמר  ד"ה  במאמר 
ביראת  והריחו  אם  כי  יוכיח  אזניו  למשמע  ולא  ישפוט  עיניו  למראה  לא  "אשר 
ה’"25. ומבואר, שהחידוש בשפיטתו של מלך המשיח היא, ששפיטתו - ע"י הריח - 

באפשרותה לבחון גם את העצם ולא רק את כחות הגלויים.

כלומר, שפיטה רגילה באמצעות דרכים אחרות בוחנת את עבודתו של האדם בפועל 
עצם  על  היא  ואילו שפיטתו של מלך המשיח  עליו,  המוטל  ובגלוי, האם עשה את 
נשמתו של היהודי, האם עצם נשמתו של יהודי עשה את עבודותו כראוי.,ושפיטה כזו 

נעשית באמצעות "והריחו" בלבד.

ומשפט כזה, שהוא המשפט האמיתי שייך רק אצל מלך המשיח.

מצד  כי  בתיובתא"26,  צדיקיא  לאתבא  אתא  "משיח  ענין  שזהו  ומבאר,  וממשיך 
שלמים  שהם  מכיוון  בתשובה,  ולחזור  לתקן  מה  על  לצדיקים  אין  הגלויים  כחות 
במעשיהם. אבל אין כחותיהם הגלויים מהווים ראיה על העצם, ויתכן שהעצם נמצא 
בעמקי הקליפות ר"ל, וזאת תהיה עבודתו של משיח, להשיב בתשובה גם את העצם 

של הצדיקים.

ולכאורה צריך להבין:

א( הרי עצם הנשמה היא מאוחדת עם הקב"ה לגמרי27, ואין שייך שם שום ענין של 

25(  ישעי’ יא, ג.
26(  זוהר ח"ב קנג.

27(  כידוע גם שעצם הנשמה היא למעלה גם מבחי’ חלק אלקה ממעל ממש )דבר מלכות תולדות 
)הב’( סוס"ז(.
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לעומת זה, כמאמר "בבואה דבבואה לית להו"28, ומה ענין שפיטה בעצם הנשמה29?

וביותר אינו מובן: במאמר אומר שהשפיטה הפשוטה אינה מוכיחה על העצם  ב( 
ויתכן ו"העצם נמצא במעמקי קליפות" )כנ"ל(, ואיך ניתן לומר על עצם נשמתו של 

יהודי שנמצא במעמקי הקליפות30?

 ב

מיתתו,  טרם  זכאי  בן  יוחנן  רבי  מדברי  הוכחה  לכך  מובאת  המאמר  בהמשך  והנה 
שאמר "איני יודע באיזו דרך מוליכין אותי וכו’"31. ולכאורה כיצד יש לריב"ז מקום 

להסתפק אם עבד את עבודתו כראוי, הרי ודאי שהיה צדיק גמור בכל מעשיו?

אך הביאור בזה הוא כנ"ל, שאמנם על מעשיו לא היה לו על מה להסתפק כי בהם 
קיים עבודתו בשלימות, אך אין הם ראיה על העצם, ומצד העצם אכן לא ידע באיזו 

דרך מוליכין אותו.

והנה בסה"מ תרצ"ו32 מבאר אדמו"ר הריי"צ על מעשה זה של ריב"ז, שודאי שלא 
יתכן לומר שהכונה על העצם אלא הכוונה זה על ‘מקיף דחיה’.

אך עדיין דרוש ביאור: הרי אם הכונה היא על ‘מקיף דחיה’, כיצד מתאים הביטוי 
‘עצם’? ופשוט שעצם הנשמה ומקיף דחיה אינם דרגות מקבילות.

העצם  על  אם  כי  הנשמה,  עצם  על  לא  היא  במאמר  שהכוונה  לומר  יש  ולכאורה 

28(  ראה לקו"ת סד"ה כי תצא השני וביאורו.
29(  בפשטות הה ניתן לומר שהכונה בשפיטה אודות עצם הנשמה היא האם עבודת היהודי בפועל 
נמצא  עצמו  והעצם  שיתכן  משמע  המאמר  מתוכן  אך  הנשמה,  עצם  מצד  היתה  הגלויים  בכחת 

בס"א, כדלקמן בפנים.
30(  ובפרט שהמדובר הוא אודות צדיקים שבמעשיהם היו שלמים.

31(  ברכות כח, ב.
32(  מאמר ד"ה אשרנו מה טוב.
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דכחות הגלויים33. כלומר, קיימת דרגא נוספת, שונה במהותה, והיא עצם כחותיו של 
האדם.

ומתאים עם המבואר בחסידות34 ש’מוחא סתימאה דאריך’ ענינה הוא העצם דכחות 
הגלויים. כי מבואר35 שמוחא סתימאה היא הדרגה המקבילה בנפש ל’חיה’. 

ונמצא מובן שהשפיטה לעת"ל תהיה על ה’עצם דכחות הגלויים’ אם גם בבחינה הזו 
האדם עבד את עבודתו, ועל דרגא זו - העצם של כחות הגלויים - שייך לומר שהוא 

ב"עמקי הקליפות". 

ג

על  הגלויים37"קאי  דכחות  העצם  מבואר שדרגת  הארץ36  זאת  ד"ה  במאמר  והנה 
השכל  ענין  ונסתיים  שנגמר  במקום  ורק   .. משיג  השכל  שאין  במה  האמונה  בחינת 
מתחיל ענין האמונה. ובספירות היינו ספירת הכתר.. דרגת הנשמה שלמעלה מכחות 

הגלויים שע"ז בכה ריב"ז ואמר איני יודע וכו’.

ולכאורה כיצד ניתן לומר שריב"ז חשש שבעת ניסיון שלמעלה מהשכל לא יתחיל 
ענין האמונה שלמעלה מהשכל כי הרי ראו במוחש שמסר נפשו למען לימוד התורה38.

33(  ולא קשה מספה"מ תרכ"ז )ד"ה אך בגורל( שהבחינה הזאת היא מצד בחי’ יחידה שבנפש כי 
מבואר כבר בלקו"ש )חי"ט ש"פ ראה ג’ הערה 33 ( שהכוונה היא מקיף דחיה.

ולכאורה יש לומר הביאור בזה ע"פ המבואר בספר המאמרים עת"ר על הפסוק "הצילה כו’ מכפירים 
הרי  )כי  בד"כ  יחידה  ג"כ  שנקרא  ודעת  מטעם  שלמעלה  הרצון  בחינת  היינו  יחידתי  "פי’  יחידתי 

ביחידה נאמר "בבואה דבואה לית להו"( והרצון בפרטות היא כנגד דרגת חיה".
דעותהין  דאין  ולמטה  מהחכ’  הוא  ההתחלקות  "דהתחלת  היהודים  וקיבל  סד"ה  מתו"א  ולהעיר 
ובזהר  כו’,  יחידה  וזהו שהרצון בכלל נקרא  כו’,  שוות, אבל למעלה מהחכמה הוא בחינת רצון א’ 

נכלל בחי’ חיה ויחידה בכלל בחי’ נשמתא לנשמתא כו’", עיי"ש.
34(  השקיפה ממקום קדשך תשכ"ז )מלוקט ד’( ובכ"מ.

35(  ספר המאמרים עת"ר ע’ ז’.
36(  פר’ מטו"מ, תש"ל.

37(  במאמר שם מביא את מאמר ריב"ז "איני יודע" ובהקשר לזה מסביר דיש עניני עבודה שהם 
איני  בחינת  "דענין  הגלויים  מכחות  למעלה  שהיא  דרגא  ויש  הגלויים  הכחות  על  ופועלים  גלויים 
יודע שבנפש בעבודת האדם קאי על בחינת האמונה במה שאין השכל משיג...ורק במקום שנגמר 
ונסתיים ענין השכל מתחיל ענין האמונה. ובספירות היינו ספירת הכתר. )דרגת הנשמה שלמעלה 

מכחות הגלויים שע"ז בכה ריב"ז ואמר איני יודע וכו’(
38(  סוכה כח.
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אך מובן ע"פ המבואר במאמר הנ"ל39 שריב"ז אמר איני יודע זה מצד ענוונותו ולא 
שעצם כחותיו הגלויים היו בעומקי הקליפות.

החילוק בין המס"נ דפורים להמס"נ דחנוכה

הת'  יוסף מאיר שי' אלטין

תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה "ואתה תצווה" )תשמ"א40( מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
את מהות המס"נ ש היתה לבנ"י בזמן פורים: "והנה ידוע שהמס"נ בפועל על תומ"צ 
)בעיקר(  היתה  דחנוכה   המן(. שהמס"נ  גזירת  )בזמן  בפורים  היתה  ישראל   כל  של 
היינו שרק בפורים   - בכל ישראל"  גזירת המן  היתה  והמס"נ בזמן  ובניו,  במתתיהו 

היה זה לכל ישראל.

וצריך להבין, שלכאורה במאמר ד"ה "וקיבל היהודים" )תשי"א41( מבאר זאת להפך 
וזלה"ק: "והנה ידוע שבשני זמנים  היתה מס"נ בפועל ]של כלל ישראל[ על תומ"צ 

בחנוכה )בזמן גזירת יון( ובפורים )בזמן גזירת המן(".

ויש לבאר זאת בפשטות, ובהקדים:

כ"ק אד"ש מה"מ את הטעם שגמר קבלת  הנ"ל מבאר  היהודים"  "וקיבל  במאמר 
התורה היה דוקא בפורים42 ולא בחנוכה:

"ועפ"ז יובן גם המעלה במס"נ דפורים על המס"נ דחנוכה . . שבפורים היו בתכלית 
שהגזירה   בחנוכה  )כמו  התומ"צ  על  היא  הגזירה  דכאשר   . הגוף.  מצד  גם  השפלות 
היתה להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך( שבאם יקיים תומ"צ יהרגו אותו, אזי 
הגוף )מצד ענינו( אינו כהפקר. משא"כ כשהגזירה היא להרוג ולאבד . . נמצא שהגוף 

39(  ויאמר לו יהונתן מחר חודש תשי"א.
40(  סה"מ מלוקט ח"ו ע’ קכט ואילך, ושם בע’ קלג.
41(  סה"מ מלוקט ח"ג ע’ סז ואילך, ושם בע’ עה-ו.

42(  שלכן דוקא בפורים נאמר "וקיבל היהודים" שקיבלו מה שהחלו לעשות בהזמן דמ"ת.
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מצד ענינו הוא כהפקר.

"וזהו שע"י המס"נ דפורים דוקא היה גמר ושלימות דקבלת התורה כי ע"י שהביטול 
שלהם היה גם מצד הגוף לכן היו כלים להגילוי דמתן תורה הן מצד הנשמה והן מצד 

הגוף". עכלה"ק.

ועפ"ז יש לומר:

בנ"י  שכל  אע"פ  )כנ"ל(,  הגוף  על  ולא  הנשמה  על  היתה  שהגזירה  כיון  בחנוכה, 
מסרו את נפשם והמשיכו לקיים תומ"צ, אין זה נקרא מס"נ כיון שהגזירה מלכתחילה 

היתה על הנשמה בלבד.

אך מתתיהו ובניו, מלבד זאת שהמשיכו לקיים תומ"צ כמו כל בנ"י, יצאו ונלחמו 
ומסרו את גופם ממש.

"וקיבל היהודים"(,  ולכן אע"פ שהיתה מס"נ בפועל לכל ישראל )כהלשון בד"ה   
אין זה מסירת נפש מצד הגוף אלא רק במתתיהו ובניו )כהלשון בד"ה "ואתה תצוה"(.

משא"כ בפורים, כיון שהגזירה מלכתחילה היתה על הגוף, היתה זאת מס"נ בפועל 
גם לכל בנ"י43.

ויש לדייק זאת גם מהלשון )בד"ה "ואתה תצוה"( "שהמס"נ דחנוכה  היתה )בעיקר( 
במתתיהו ובניו(", שמלשון זו משמע שלכל בנ"י היתה זאת מס"נ, אך עיקר המס"נ 

היתה ע"י מתתיהו ובניו שכן )כנ"ל( מסרו את גופם ג"כ.

וכ"ז הוא בפשטות, ולא באתי אלא להעיר. 

43(  ומפורשים הדברים במאמר ד"ה "בלילה ההוא" )סה"מ מלוקט ח"ב ע’ רסה ואילך(: "והמס"נ  
היתה אצל כל ישראל מנער ועד זקן טף ונשים . . שגם העבודה הפרטית של כאו"א )נער זקן טף 

ונשים(  היתה חדורה בהתנועה דמס"נ".
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בענין שורש הז"א בעתיקא

הת' דב ישראל שי' אלרואי 

תלמיד בישיבה

במאמר ד"ה יחיינו מיומיים שבהמשך רנ"ט מבואר בארוכה מעלת המלכות על ז"א, 
במהלך הביאור44 נוגע בכך שמעלת המלכות נובעת מכך ששורשה בפנימיות הכתר, 

רדל"א.

בהמשך המאמר מקשה ממאמר הזהר45 "דז"א בעתיקא אחיד ותליא", שמכך מוכח 
בברור שגם ז"א שורשה בעתיק, ומהי א"כ המעלה של מלכות על פני ז"א. ומבאר, 
שכוונת הזהר היא ששורש הז"א הוא באריך אנפין המקבל מעתיק, ולא לעתיק ממש.

הנ"ל  לענין  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מתייחס  תשי"ד46  דודי"  "לכה  ד"ה  במאמר  והנה 
ז"א בעתיקא אחיד  וזלה"ק: "והגם שגם בז"א איתמר  ומבאר לכאורה באופן שונה, 

ותליא, הרי ידוע שאין הכוונה בזה על עתיק ממש )רק חיצוניות עתיק(".

הוא באריך  הז"א  הוגדר ששורש  עיון קצת טעם השינוי, שברנ"ט  צריך  ולכאורה 
הוא  הז"א  ששורש  מבואר  תשי"ד  דודי  לכה  ובד"ה  בעתיק,  המלכות  ושורש  אנפין 

בחיצוניות עתיק ושורש מלכות הוא ברדל"א, ופשיטא שאינם דרגות מקבילות47.

ולהעיר, שבכמה מקומות בחסידות48 מפורש שהחילוק בין אריך לעתיק יומין הוא 
מהותי. שהרי גם חיצוניות עתיק, כמו פנימיותו, מוגדר כ’דרגא תחתונה שבמאציל49’, 

44(  ע’ יא.
45(  זח"ג רצב, א.

46(  הוגה ונדפס בסה"מ מלוקט ח"א ע’ מג.
47(  והגם שמבואר בכ"מ בחסידות שחיצוניות הדרגא העליונה נעשית פנימיות לדרגא שלמטה 
ובעניננו: שחיצוניות עתיק היא המממשיכה ל)פנימיניות( אריך אנפין(, מ"מ צ"ע טעם   -  ( הימנה 

השינוי.
48(  ראה בסה"מ תרס"ו ע’ צד וע’ קג. ובכ"מ. 

)שמקבלת  עצמה  במציאות  נרגש  מתגלה  עתיק  פנימיות  שכאשר  הוא,  שביניהם  והחילוק    )49
על  נוסף  דבר  כמו  הוא  עתיק  חיצוניות  של  הגילוי  ואילו  המצאו,  מאמיתת  חלק  שהיא  הגילוי( 
הדברים שבהם נמשך הגילוי - ראה בארוכה מאמר ד"ה פדה בשלום תשכ"ו )הוגה ונדפס בסה"מ 

מלוקט ח"ו ע' מה(. ובהמשכו מאמר ד"ה להבין ענין חנוכה )שם ע' סג(.
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ואילו אריך אנפין הוא שורש ומקור הנאצלים )שזהו בכללות אור השייך לעלומות(.

והכונה  אנפין'  ב'אריך  מתלבשת  עתיק  שחיצוניות  בפשיטות  לבאר  ניתן  לכאורה 
ב"לכה דודי" היא לאריך.

אך עצ"ע, כי אמנם חיצוניות עתיק מתלבשת באריך אך כאן מדובר על הדרגא בה 
השורש של ז"א נמצא וזה לכאורה באריך אנפין עצמו.

ואשמח לשמוע חו"ד הקוראים בזה. 

ר’ ניסן המלמד חתנו או בנו של ר’ פסח

הת' צמח דביר שי' קופצ'יק

תלמיד בישיבה

בשיחת שביעי של פסח ה’ש"ת50, מספר אדמו"ר הריי"ץ בשם אביו אודות ר’ 
ניסן המלמד. בתחילת הסיפור מצוין שר’ ניסן היה חתנו של ר’ פסח המלמד, ואילו 

בסופו מוזכר ר’ ניסן המלמד כבנו של ר’ פסח המלמד.

ואשמח לשמוע חו"ד הקוראים בזה.

50(  ספר השיחות ה’ש"ת עמוד עג )במתורגם(.
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נס בקיעת המים לשיטת הרמב"ם ואדה"ז )גליון(

הת' מנחם מענדל שי' אליהו

שליח בישיבה

א

דברי  את  ח.ה.ב.  הת’  הביא  )קנ"ח(  דישיבתנו51  ואנ"ש  התמימים  הערות  בקובץ 
אדה"ז בשעהיוה"א52 אודות קרי"ס – שהמים נצבו "כמו נד וכחומה", ואת ביאור כ"ק 
אד"ש מה"מ בזה53, שבקרי"ס היו ב’ שלבים: שלב ראשון - "כמו נד נוזלים", שהמים 
נשארו בטבעם )נוזלים( רק שניצבו ע"י הרוח, ו)אח"כ( שלב שני - "כחומה", שהרוח 

פעלה שינוי בטבע המים, שנשתנו להיות כחומת אבנים.

ועפ"ז ביאר החילוק בין פירוש רש"י והמדרש בהבנת הפסוק54 "נצבו כמו נד נוזלים 
קפאו תהומות בלב ים" – שלשיטת רש"י המים שנבקעו הם המים שקפאו, אך לא 
קפאו ממש כ"א שעמדו כמו מים קפואים, ואילו לשיטת המדרש המים קפאו ממש, 
ומאידך היו אלו המים התחתונים המים העליונים )בהם היתה הבקיעה( נשארו מים 

ממש, ולכך הי’ צורך ברוח.

ועפ"ז, בין לרש"י ובין למדרש הי’ צ"ל רוח שיפעל את הבקיעה, כי המים )בהם הי’ 
קרי"ס( מצ"ע לא עמדו )עיי"ש באורך בביאור דבריו(.

והביא את פי’ הרמב"ם55, שלפיו יוצאים ב’ הקצוות יחד: מצד א’ משמע56 שסובר 

51(  ער"ה תשפ"ג.
52(  פ"ב )עז, ב(.

53(  לקו"ש ח"ו ע' 90, ובהערות 26-28.
54(  שמות טו, ח.

55(  פי' למס' אבות ה, ג ]וז"ל: ")הנס( הששי – שנקפאו המים ונתקשו כאבנים כו'. השביעי – שלא 
 – השמיני  כו'.  רבות  חתיכות  היו  אבל  אחת,  חתיכה  ר"ל  הנקפאים,  המים  שאר  כקפיאת  נקפאו 

שנקפה כזכוכית או כשוהם, ר"ל בהיר עד שיראו קצתם את קצתם בעברם בו"[.
וכן ב( מעצם לשונו "שלא קפאו כקפיאת שאר המים  56(  א( מלשונו "שנקפאו המים ונקרשו". 

הנקפאים" משמע שקפאו ממש אך בשונה מקפיאה רגילה )בפרט מסויים( כבפנים.
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שהמים  שסובר  משמע57  ע"ז  ויחד  המדרש(,  )כשיטת  ממש  קפאו  פי’  ש’קפאו’ 
שנבקעו הם אלו שקפאו.

ועפ"ז הקשה מדוע היה צורך ברוח כל הלילה לפי שיטת הרמב"ם, הרי לכאו’, מכיון 
חידוש  הוא  לקרח  ההפיכה  רגע  )ורק  חידוש  אינו  הוא  כקרח  המים  עמידת  שעצם 

ומצריך נס(, ממילא אין צורך ברוח כל הלילה, ונשאר בעצ"ע.

ב

ונראה לתרץ שאלתו, שע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ58 יש-לומר שגם באם נאמר 
שהמים עצמם נהפכו להיות )כמו( קרח )היינו שהי’ בהם טבע העמידה כמו קרח59(, 

מ"מ, יש צורך ברוח שתפעל בתמידות.

פעלה  קדים  הרוח  האם   – פירושים  ב’  ישנם  הנס  מהות  בהקדים, שבהבנת  ויובן 
זאת, או שנפעל ע"י כח אלקי60:

שיטת הרמב"ן – הכח האלקי )שהתלבש ברוח קדים( פעל את הבקיעה61.

שיטת הרשב"ם – הרוח פעלה את הבקיעה.

והנה, בלקו"ש הנ"ל מבאר כ"ק אד"ש מה"מ: "זה שהמים נצבו "כמו נד וכחומה" 
היה ע"י )הכח האלקי שהתלבש ב("רוח קדים" וזה העמיד במשך כל הזמן".

57(  כלשונו לפנ"ז: "החמישי - שנבקעו לדרכים רבים כמספר השבטים", ובמים אלו שייך לומר 
שראו אחד את השני משני צדדי הדרך ולא במים שתחת רגליהם, כפשוט.

58(  לקו"ש ח"ו שבהע' 2.
אינו  ולענ"ד  לזה(.  ראיותיו   5 הע'  לעיל  )ראה  כפשוטו  לקרח  היא  שהכוונה  כתב  בהערתו    )59
מוכרח שכן הוא, ואדרבא – מלשון הרמב"ם "שנקפאו המים ונתקשו כאבנים" משמע לכאו' שהפי' 
ותוכן הקפיאה, שהרי אל"כ מה הצורך להוסיף "שנתקשו כאבנים", הרי  לענין  'קפיאה' כאן הוא 
'קפיאה' כאן הוא כפשוטו, מובן שהם )קשים( כמו אבנים. אך באם הכוונה היא לענין  באם הפי' 

ותוכן הקפיאה, מובן הצורך להוסיף ולפרט שזהו בהשואה ל"נתקשו כאבנים".
ומה שהוכיח מהלשון "שלא קפאו כקפיאת שאר המים הנקפאים" שזהו בפרט א' )שקפאו כגושים 
הרבה ולא גוש א', כהמשך דברי הרמב"ם(, ג"כ אינו מוכרח שזהו בפרט א' בלבד, ולכאו' יותר יומתק 
לומר שהכונה ב'קפאו' הוא לתוכן הקפיאה, וכתוצאה מכך ישנו שוני גם בפרט זה )האם הקפיאה 

היא כחתיכה א' או רבות(.
60(  נסמן בלקו"ש שם.

61(  והצורך ברוח – ראה הע' 28 בלקו"ש שם, וכדלקמן בזה.
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ובהערה שם62: "אבל לא שהרוח עצמה פעלה זאת )כ"כ הרמב"ן( . . – אבל הביאור 
שבשעהיוה"א משמעו )כשאר מפרשי התורה – רשב"ם ועוד( דהרוח קדים עזה )ובזה 

מתורצת קושיית הרמב"ן( פעלה הבקיעה.

ומה שמוכיח מ"ואילו הפסיק כו’ היו המים חוזרים כו’" שכן הוא גם בבריאת שמים 
וארץ "שבהסתלקות כח הבורא מן הנברא ח"ו ישוב הנברא לאין ואפס ממש" – כי 
פעל שינוי בטבע המים, שיהיו כחומת  הרוח, הרוח  גם להפי’ שהבקיעה היתה ע"י 

אבנים". עכלה"ק בהנוגע לענינו.

זאת  היא  שהרוח  משמע  אדה"ז  מלשון  א’,  שמצד   – )לענ"ד(  הדברים  וביאור 
שפעלה את הבקיעה )כלשון אדה"ז "שהוליך ה’ את הים ברוח קדים עזה כל הלילה", 

וכן בהמשך דבריו "ואילו הפסיק ה’ את הרוח" – היינו שהבקיעה היתה ע"י רוח(.

ולא  הבקיעה  את  פעלה  בלבד  שהרוח  היא  אדה"ז  שכוונת  נפרש  באם  ומאידך, 
העולם  לבריאת  מקרי"ס  אדה"ז  מוכיח  כיצד  יוקשה63,   – במים  שינוי  שום  עשתה 
רוח  ע"י  הוא  קרי"ס  הרי  בתמידות(,  צ"ל  הי’  רגע, כשם שהרוח  כל  צ"ל  )שגם שם 
טבעית, ואילו הבריאה היא בכח הקב"ה, וממילא אפשר לומר שזהו באופן שלא צ"ל 

התהוות תמידית?

נוסף –  ענין  כ"א(  בלבד,  ‘טכנית’  רק עמידה  )לא  נעשה  הרוח  וע"ז מתרץ, שע"י 
הי’  עפ"ז  וממילא  ועומדת מעצמה(,  לרוח,  צריכה  )שאינה  חומה  כמו  נצבו  שהמים 
זה שינוי בטבע המים, ודומה לבריאה שבה נעשו השמים והארץ למציאות )כהמשך 

דבריו בהע’ שם, עיי"ש(.

והנה, בהשקפה ראשונה נראה, שהכוונה בכך היא שע"י הרוח נעשה במים טבע של 
חומה, היינו שטבעם שלהם מצ"ע נעשה כחומת אבנים64 - ועפ"ז אינו מובן:

עמידה  טבע  לבעלי  ירידה  בעלי-טבע  ממים  ההפיכה  בעצם  רק  נס  זהו  עפ"ז  א. 
)כחומת אבנים(. וא"כ, מהו הצורך שהרוח תהי’ כל הלילה65, הרי ניסים מסוג זה הוא 

רק ברגע הראשון?

62(  הערה 28.
63(  ראה ג"כ הערת אד"ש בשבסה"ת על פ"ב.

64(  כפי שנר' מהלשון "הרוח פעל שינוי בטבע המים, שיהיו כחומת אבנים".
65(  כפי שהקשה הת' הנ"ל על דברי הרמב"ם.
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ב. מדוע הי’ צורך שהרוח תפעל זאת66? בשלמא אם הנס הוא שהמים עומדים בלבד 
)רוח  בחוזק  נושבת  היא  כאשר  טבע  כיון שע"פ  ברוח,  הצורך  מובן   – ‘טכני’  באופן 

קדים עזה( המים עומדים.

אך לשם מה צריך שגם השלב השני בנס – הפיכתם לחומה, תהי’ ע"י הרוח?

כשיטת  האם   – אדה"ז  נוקט  שיטה  כאיזו  בהסברה  סתירה  נמצאת  לכאורה  ג. 
הרשב"ם שהרוח פעלה זאת, או שהי’ כאן ענין אלקי – כשיטת הרמב"ן?

וי"ל, שג’ השאלות מתורצות זב"ז, היינו, שגם זה שהרוח פעלה במים שיהיו כחומת 
)כדלקמן(,  שלהם  טבעם  מצד  אבנים  כחומת  שיהיו  במים  זה  פעל  לא  הנה  אבנים, 
אד"ש  נמצא שכ"ק  ועפ"ז  הרוח,  ע"י  זה  צ"ל  וממילא  בתמידות67,  נס  צ"ל  וממילא 

מה"מ מחדש תיווך לשיטות הרמב"ן והרשב"ם, ואלו הם דברי אדה"ז.

ג

ענין זה מבואר בכו"כ מקומות בדברי כ"ק אד"ש מה"מ68, ואכתוב כאן העולה מן 
הדברים )לענ"ד(:

אדה"ז  של  וחומר  הקל  את  להגדיל  בא  המים  בטבע  שינוי  פעלה  שהרוח  זה 
בשעהיוה"א שם, שהרי לא מדובר בעמידה טכנית, כ"א שהטבע של המים נשתנה.

ואע"פ שהטבע נשתנה, מ"מ הי’ צורך שרוח תמשיך להיות בתמידות, כי גם כאשר 
השינוי הוא בטבע שני, שנוסף על עצם בריאת המים – מ"מ יש צורך לפעול ענין זה 
בתמידות כיון שהוא התחדשות, היפך הטבע מצ"ע, ומזה מובן לענין בריאת יש מאין 

– שכיון שהוא התחדשות, ע"כ צ"ל בתמידות.

והנה, באם השינוי הנ"ל נפעל )רק( ע"י כח אלקי בלתי מוגבל )שהרי אין בכח הרוח 

66(  בתחילת הערת כ"ק אד"ש מה"מ הנ"ל, מבאר שלשיטת הרמב"ן )שהכח האלקי פעל זאת(, 
הצורך ברוח הוא בב' אופנים – א. כדי להטעות המצרים. ב. שע"י הרוח קדים נמשך מבחי' 'קדמונו 
של עולם'. אך זהו רק לשיטת הרמב"ן, שהצורך לשיטת ברוח הוא בשביל עצם ההעמדה, אך לשיטת 

הרשב"ם אינו מובן )כבפנים( – מהו הדגש שע"י הרוח נפעל גם הענין השני )עמידה כחומה(?
67(  ראה לקו"ש ח"ה ע' 176 הע' 27. חי"ח ע' 242. ובכ"מ.

68(  לקו"ש ח"ו הנ"ל. ח"ז ע' 189 הע' 10. אג"ק ח"י ע' קנז.
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לפעול שינוי במים שיהיו כמו חומה69(, חסר קצת בהשוואת הנס דקרי"ס לבריאת יש 
מאין הנפעלת ע"י כח אלקי המצומצם לפ"ע הנברא, ‘אין’ שענינו להוות את היש70 

ומתלבש בצירוף פרטי ומוגבל71.

מוגבל  בלתי  אלקי  כח  ע"י  שנפעל  ענין  כאן  שהי’  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  וע"ז 
היינו, שהכח הבל"ג נמשך ברוח  הרוח,  נפעל ע"י  זה  ענין  ומאידך  )עמידה כחומה(, 
 – הבריאה  לענין  מובן  ומזה  הנ"ל,  כחומה  הטבע  ענין  במים  נפעל  ודרכה  הטבעית 
שאע"פ שהיא ע"י הכח האלקי שבא ע"י צירופים, מ"מ עוברת ובאה דרכו ההתהוות 
יש מאין )כלומר שיש בזה חיבור התלבשות והתעסקות פרטית עם כח הבלתי בע"ג72(.

בל"ג  משורש  הנובע  ענין  גם  הנה  והצירופים,  )שבהתהוות  זה  ענין  להוכיח  ויש 
עובר ע"י הצירוף פרטי( – מהמבואר בד"ה החודש ה’ת"ש73, בסיפור אודות ר’ יוחנן 
ע"י  הוא  בטבע  שהשינוי  וידלק",  לחומץ  יאמר  וידלק  לשמן  שאמר  "מי  שאמר74 
שינוי בצירופים המהווים הנברא, היינו שהשינוי הוא )לא רק בנוגע לנברא כ"א גם(, 
בנוגע לכח האלקי, ונמצא שגם כאשר קורה נס – שידוד הטבע והיפך מה שצ"ל מצד 
הצירופים הפרטיים, מ"מ גם ענין זה עובר דרך הצירופים - כפי שהוא בנס קרי"ס, 

שע"י הרוח נמשך גם ענין העמידה כחומה.

ד

69(  ועד"ז בכח האלקי המצומצם המלובש בנבראים, שמצ"ע נמשך על-ידו רק ההנהגה טבעית 
)חידוש הישנות(, והניסים הם המשכה חדשה )ראה התוועדויות תשד"מ ח"ב ע' 1011, וש"נ(. וראה 
בלייבן  וועט  אלקי  כח  דער  "אויב   – בנברא(  האלקי  הכח  התלבשות  )אודות   30 ע'  חכ"ט  לקו"ש 
אין דעם  ווערן  נתלבש  צו  פון  )שלא בערך(  איז ער דאן העכער  גבול(,  )א כח בלתי בעל  במעלתו 
ואכ"מ(,  מסויים.  )במובן  גבול  יהי'  האלקי  שהכח  פועל  ההתלבשות  שענין  לכאו',  ומזה   – נברא". 

ועי"ז יכול להתלבש בנברא.
70(  ומשום זה אינו נקרא 'אין' ע"ש שאינו במציאות כי אם ע"ש שאינו מושג לנבאים – ראה ד"ה 

ביום השמע"צ תרנ"ט, ובכ"מ.
71(  כמבואר בדברי אדה"ז בפ"א בשעהיוה"א אודות הצירופים והחילופים וכו'. וראה במש"כ בזה 
הגה"ח מיכאל חנוך שי' גאלאמב )תשורה – טו"ב סיון תשפ"ב(, שענין זה בא לבאר את המיעוט 

שבהחיות האלקי.
בית   770( שנה'  'שבעים  בספר  גאלאמב  שי'  חנוך  מיכאל  הגה"ח  במש"כ  באורך  בזה  ראה    )72
משיח, תש"פ( ח"ב. וראה בביאורי הגה"ח משולם זוסיא שיח' אלפרוביץ על שעהיוה"א )תשע"ד(, 

שזהו הביאור באריכות לשון אדה"ז בסיום פ"ב בשעהיוה"א אודות הנבואה.
73(  סה"מ ה'ת"ש ע' 20-1.

74(  תענית כה, א.
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ע"פ כ"ז מובן, שבביאור כ"ק אד"ש מה"מ בדברי אדה"ז, מבואר כיצד ב’ השיטות 
)האם הבקיעה היתה ע"י הרוח ]שיטת הרמב"ן[ או ע"י כח אלקי ]שיטת הרשב"ם[( 
באות יחד, כי ע"י הרוח נמשך ענין נוסף – שינוי בטבע המים ומאידך לא נעשה זה 
טבע המים מצ"ע ממש, וזהו הצורך בתמידיות הרוח – כי מכיון שענין זה עובר ע"י 

הרוח, ממילא אי"ז באופן שהשינוי הוא בעצם חומר המים75, וצ"ל בתמידות.

ועד"ז י"ל בשיטת הרמב"ם )שנשאר בעצ"ע בהערה הנ"ל(:

בטבע  שינוי  נפעל  הרוח  זה שע"י  היינו  כאבנים"  ונתקשו  המים  "שנקפאו  מש"כ 
המים שיהיו כמו חומה הניצבת מעצמה כנ"ל, ואעפ"כ צ"ל זה ע"י הרוח, וכנ"ל באורך.

דיוק לשון כ"ק אדמו"ר הרש"ב בענין הכתר הכללי

הת’ אברהם אבא שמואל שי’ גרליק

תלמיד בישיבה

א

הכתרים,  ענין  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  מבאר  תער"ב  ר"ה  של  יו"ט  ד"ה  במאמר 
הם  נשארו  בפועל,  הבריאה  שהתהוותה  ולאחר  הבריאה,  על  הרצון  הוא  שענינם 

כמקיפים וסובבים על הבריאה, וז"ל76:

וכמו כתר דאצי׳ הוא  ידוע דבחי׳ הכתר בכלל הוא בחי׳ הרצון  "והענין הוא דהנה 
לברוא  הרצון  הוא  דבריאה  כתר  וכן  כו’.  האצי’ שנתהווה  עולם  להאציל  הרצון  בחי׳ 

עולם הבריאה כו׳, והן בחי׳ הכתרים הפרטים כו׳,

ובחי׳ א"ק נק׳ כתר לגבי כללות ההשתל’ שממנו ולמטה . . דכ״ז הוא בבחי’ כתר 
בכל מדרי׳ ומדרי׳ שכולל בעצמו כל מה שעלה בבחי׳ רצון זה.

 וכשנתהווה מה שנעלם וכלול בהרצון ובא בבחי׳ גילוי ה״ה בבחי׳ סובב ומקיף לכל 

75(  ראה ד"ה פתח אליהו תשט"ו סוס"ח )סה"מ מלוקט ח"ה ע' קכא(. 
76(  חלק א ע’ ב.
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בחי’  הרי  וכשנאצל האצי׳  דאצי׳  כל הע"ס  כולל  דאצי׳  כתר  וכמו  כו’  מה שנתהווה 
הכתר סובב ומקיף את האצי’ וכידוע דעיגולי אריך סובבים עד בחי׳ מל׳ דאצי׳ כו’. וכן 
בחי׳ א״ק הוא בחי׳ אור כללי שכולל הכל קודם שנתהוו, ואחר שנתהוו העולמות ה״ה 

בבחי׳ סובב ומקיף עליהם דעיגולי א״ק מגיעים עד תחתית העשי׳ כו’.

סובב  ואח״כ  הכל  בתחלה  כולל  הצמצום שג״כ  ברצון הפשוט שלפני  גם  הוא  וכן 
ומקיף שזהו בחי׳ העיגול הגדול שלפני הקו שסובב ומקיף כל ההשתל׳ שמהקו כו׳, 

וכל העיגולים שרשן הוא מהעיגול הגדול כו’ כנודע". 

היינו, שמבאר בדבריו שענין הכתר הוא רצון על הבריאה, ולאחר שנבראה הבריאה, 
האצילות  דעולם  מכתר   - א  לכך:  דוגמאות  ג’  ומביא  עליה,  וסובב  מקיף  הוא  הרי 
שמגיע עד סוף האצילות ב - מא"ק שמגיע עד סוף העשי’ ג - מהרצון הפשוט שלפני 

הצמצום שמקיף את כל סדר ההשתלשלות המגיע מהקו. 

ע"ד  בדברו  יתירה  הוספה  ישנה  דלכאורה  הק’  בלשונו  לדייק  יש  לכאורה  והנה 
העיגול הגדול שלפנה"צ לגבי ב’ הדרגות שלפני זה: 

שבב’ הדוגמאות שלפנ"ז כתב רק שלאחר שנתהווה העולם, נשאר הכתר דכל עולם 
ועד להדרגה התחתונה שבו. משא"כ לגבי אור הפשוט שלפני הצמצום  סובב עליו, 

הוסיף עוד "וכל העיגולים שרשן הוא מהעיגול הגדול כו’ כנודע".

היינו אומר שמעתה, לאחר שדובר בעיגול הגדול שלפני הצמצום, ברור שכן הוא אף 
בשאר הדרגות דעיגולים שלאח"ז, לפי שכל העיגולים שרשם הוא מהעיגול הגדול.

וא"כ טעמא בעי,  נשיאנו מדיוקים הם בתכלית הדיוק,  ידוע דדברי רבותינו  והנה 
מדוע נדרשת הוספה זו להבנת הענין, וביתר ביאור.

ב

ואולי יש לומר בזה איזה הסברה בדרך אפשר, ובהקדים:

כאן במאמר מבאר בענין הכתר ב’ שלבים, א - לפני שנתהווה הדבר הוא כולל אותו. 
ב - אחר שנתהווה אז נהי’ מקיף וסובב עליו.

ולכאורה קשה איך יכול להוכיח ענין זה מהכתר בכללי, הרי מצאנו חילוק מהותי 
שלפני  האוא"ס  התייחסות  לבין  מהם,  למשתלשל  הכתרים  כל  התייחסות  בדרך 
היינו  חיובי,  באופן  משפיעים  הכתרים  שכל  ההשתלשלות,  סדר  לכל  הצמצום 
בהשפעת אור להשתלשלות, משא"כ אוא"ס שלפני הצמצום משפיע באופן שלילי, 
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את  לברוא  אפשרות  ישנה  עי"ז77  ורק  זה,  במקום  יאיר  שלא   - בהסתלקותו  היינו 
העולם בחלל ומקום פנוי זה.

הוכחה  זוהי  האצי’,  עולם  כל  את  עתה  מקיף  האצי’  דעולם  שהכתר  שזה  היינו, 
שהכתר דעולם האצי’,שהוא הרצון על הדבר מקיפו דוקא לאחר שנתהווה.

 משא"כ בהכתר הכללי, מלכתחילה בשעת התהוותו הרי פעולתו וענינו הי’ באופן 
שהיותו  לומר  אפשר  אי  וא"כ  ומקיף,  סובב  שנהיה  ע"י  והתעלמות  הסתלקות  של 

מקיף כעת זהו מכיון שזה לאחר שנתהווה כבר הדבר,

משא"כ לפני זה היה בבחי’ רצון בלבד, שהרי, כנ"ל, אופן בריאתו מלכתחילה  היתה 
באופן של הסתלקות, וא"כ לכאו’ אין כל הוכחה למבואר במאמר, שמדבר בכשנהפך 

למקיף רק לאחר שהתהווה.

 ולפיכך מוכרח להגיע לעוד תוספת הוכחה והסברה, שרק אז תהיה הראי’ מאוא"ס 
שלפנה"צ מתאימה ומוכיחה לדבריו.

ג

כלליות: מקיף  דרגות  ב’  בזה  גדר מקיף, שמצאנו  ענין  ביאור  זה בהקדם  כל  ויובן 
בעצם ומקיף בשם המושאל.

היינו, מקיף בעצם שאינו בגדר כלל להימשך ולהתגלות אלא מצד ענינו הוא מובדל 
מהתלבשות. ומקיף בשם המושאל שהוא מקיף רק לגבי הדרגה שלאחריה.

ולדוגמא, כתר דעולם הבריאה הרי הוא מקיף לגבי עולם הבריאה, אולם, לגבי עולם 
האצילות ה"ה ספירת המלכות )"מל’ דאצי’ נעשה כתר לבי"ע"(. 

וז"ל  נר מצווה תרנ"ט78,  כי  וכמו שכתב בזה כ"ק אדמו"ר מהורש"ב במאמר ד"ה 
שם:

 "וכן הוא בכל עילה ועלול, דמה שמתלבש בפנימי’ העלול הוא רק חיצוני’ העילה, 
ובחי’ פנימי’ העילה היא בבחי’ מקיף על העלול כו’, ואמנם הגם שהוא בבחי’ מקיף 

לבד ואינו יכול להאיר בפנימי’ כנ"ל,

77(  ראה ע"ח ומבוא שערים בתחילתם.
78(  ע’ קסז ואילך.
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מ"מ הרי הוא בבחי’ מקיף מיוחד ומצומצם לפי אופן מדת המקבל. והיינו לפי שהאור 
המקיף אין זה שהוא בבחי’ מקיף בעצם שאינו בגדר הפנימי כלל, אלא שהוא79 בבחי’ 
מקיף לגבי דבר המוקף לבד. . וא"כ המקיף הוא לפי מדתו לבד, דלפי מדרי’ עליונה 

ממנו אינו בבחי’ מקיף כלל כו’,

שאינו  מאחר  מ"מ  פנימי,  וזה  מקיף  שזה  היות  דעם  זל"ז,  הערך  קירוב  להם  ויש 
בבחי’ מקיף בעצם מצ"ע כי אם לגבי בחי’ פנימי’, ומעט ממנו מאיר בפנימי’ המקבל, 
שזהו הפנימי’ שלו, א"כ גם המקיף הוא בערכו, שיש להם קירוב הערך זל"ז כו’, ולכן 
הוא נרגש בהפנימי . . והרי זה ממש כמו ענין הלבוש, שהוא לפי מדת האדם ובקירוב 

אליו כו’.

 אמנם בחי’ המקיף דבית למעלה, הוא בחי’ אור מקיף הכללי שנמשך מבחי’ היותר 
עליונה שלמע’ מכללות השתל’ ומקיף את כללות ההשתל’ מרכ"ד עד סוכ"ד בהשוואה 
א’, ואינו בא בבחי’ מדה כפי האורות והצמצומים להיות בבחי’ מקיף לכאו"א, כי אינו 

בערכם כלל, כי אם שמקיף וסובב כללות ההשתל’ כולם בהשוואה כו’.

וצ"ל שהמקיף הזה מובדל גם מכללות ההשתל’ כמו שמובדל מהפרטים, דאם הי’ 
לו איזה קירוב הערך ושייכות אל הכלל ממילא הי’ לו איזה שייכות אל הפרטים ג"כ" 

עכ"ל.

ונקודת דבריו, שישנם ב’ דרגות כלליות במקיף, כנ"ל, הראשונה היא מקיף רק לגבי 
באופן  להתלבש  שיכול  האור  )כלומר  החיצוניות  רק  שהיא  ממנה,  שלמטה  הדרגה 
יכול  )היינו האור שאינו  להיות המקיף  והופכת  פנימי( של הדרגה שלמעלה ממנה, 

להתלבש באופן פנימי( של הדרגה למטה ממנה. 

יכול  היינו שישנו מקיף שהוא מקיף רק לפי ערך הדרגה שמלמטה ממנו, שאינו 
שמתחתיו,  הדרגה  לגבי  רק  מקיף  נקרא  ולפיכך  הכלי,  קוטן  מחמת  בה,  להתלבש 

משא"כ לגבי מה שמעליו, ה"ה כפנימי.

משא"כ מקיף בעצם, אינו שייך כלל להתגלות באופן פנימי אצל הדרגות שלמטה 
מהן, לא מחמת קוטנן, אלא שהוא לא בערך הדרגות הנ"ל כלל, ובסדר ההשתלשלות 

זהו עיגול הגדול.

אי"ז  מקיף,  הוא  הגדול  שעיגול  זה  שלכאורה  יותר,  מובנת  הנ"ל  שאלתנו  וא"כ 
מחמת בריאת העולם, אלא שהוא בחי’ מקיף בעצם, אף לפני בריאתו, וא"כ, כיצד 

79(  ההדגשה אינה במקור.
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מביא ממנו ראי’ לזה שלאחר שנברא, נהפך הוא להיות סובב ומקיף? הרי הוא מקיף 
גם לפנ"ז!

ד

רק הנה באמת ישנם ב’ דרגות אלו גם בעיגול הגדול שלפני הצמצום:

וסובבת את  וזה שהיא מקיפה  וסובב,   הראשונה היא למעלה מגדר להיות מקיף 
ההשתלשלות, זהו רק משום שהיא לא נמשכה בקו, אלא נשארה מקיפה עליו, כנ"ל. 

ועוד דרגה ישנה, והיא אכן שייכת להקראות מקיף וסובב לעולמות, כלומר מקיף 
לפי ערך העולמות, וכדלקמן.

דהנה כתב כ"ק אדמו"ר מהורש"ב במאמר ד"ה אדם כי יהי’ תרס"ו, בביאור פעולת 
הצמצום באוא"ס, וז"ל80: 

בבחי׳  ח״ו  זה  שאין  מאחר  לעולמות  כללי  מקיף  בבחי׳  גם  אינו  זו  בחי׳  "ולכן 
בבחי׳  נעשה  )ומ״מ  כו’,  להם  ומקיף  כלל  בבחי׳  ג״כ  אינו  לזאת  לפועל,  התפעלות 
עיגול ומקיף על הקו שזהו״ע בחי׳ עיגול הגדול כו’. אבל הכל הוא לפני הצמצום עדיין, 

וכידוע שהעיגול הגדול הרי הוא בחי׳ האוא״ס שלפני הצמצום,

והיינו לאחר הצמצום והמשכת הקו נשאר   .  . כו׳ כמשנת״ל  בו הצמצום  נגע  ורק 
האוא״ס שלפני הצמצום בבחי׳ מקיף על הקו כו׳ אבל לא שהוא בבחי׳ מקיף ממש 
לעולמות שזה שייך רק בבחי׳ טהירו תתאה שהוא בחי׳ הכלל דעולמות - הרי הוא 

בבחי׳ מקיף עליהם כו’. 

הפשוט  רצון  בחי׳   - מדריגות  ב׳  עילאה  דטהירו  הנ״ל  רצון  בבחי׳  יש  ובפרטיות, 
ולפמ״ש  הנ״ל.  המדריגות  ב׳  כולל  הגדול  עיגול  דבחי׳  וי״ל   .  . כו’  ההשערה  ובחי׳ 
במ״א הוא בחי׳ מקיף, ומקיף למקיף, והוא לידע מה שברצונו כו׳ והכל באוא״ס שלפני 

הצמצום כו’". עכ"ל בנוגע לעניננו.

את  שמקיף  בו  לומר  שייך  שלא  הא’  בחינות,  ב’  ישנם  הגדול  שבהעיגול  כלומר, 
העולמות והב’ שאכן בגדר להיות מקיף וסובב לעולמות.

ולא  הדרגה העליונה נקראת מקיף, לפי שהיא פשוט נשארה אף לאחר הצמצום, 
לא  וא"כ  הדרגות שלמטה ממנה,  לפ"ע  ולא שהיא מקיף  הקו למטה,  ע"י  הומשכה 

80(  המשך יו"ט של ראש השנה תרס"ו ע’ קצט.
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מחמת העולמות נעשית עיגול ומקיף, אלא שפשוט נשארה כזאת.

לפני התחלת  אף  ומקיף  עיגול  בבחי’  הי’  הגדול שלפנה"צ  העיגול  ובסגנון אחר,   
ההשתלשלות, ולא שנהי’ עיגול ומקיף מחמת זה שישנם דרגות שלמטה ממנו.

משא"כ הדרגה התחתונה ה"ה כמקיף וסובב לפי ערך העולמות דוקא.

ועתה, לאחר דברינו הנ"ל, דאיכא ב’ אופני מקיף כללים, וב’ אופנים אלו נמצאים 
בדקות בעיגול הגדול שלפנה"צ, נוכל לבוא ולבאר חשיבות הוספת דברי כ"ק אדמו"ר 

נ"ע.

 ובהקדם מש"כ כ"ק אדמו"ר מהורש"ב במאמר ד"ה השמים מספרים תרס"ו בענין 
אינו שייך במקיף בעצם,  בפנימי,  ענין המשכת המקיף  המקיפים, שביאר שם שכל 
המתלבשים  הגדול  בעיגול  המשכות  שישנם  שמצאנו  מה  וא"כ  הגדול,  עיגול  היינו 
בפנימי, היינו העיגולים שבהשתלשלות ששרשם הוא בעיגול הגדול, ע"כ צריך לומר 

שמדבר בדרגה תחתונה בעיגול הגדול שלפנה"צ.

וז"ל שם81: 

"ולכאורה משמע דעיגולים הנמשכים מהקו שרשן מעיגול הגדול וכמ״ש בלקוטי 
תורה ד״ה ויקח קרח. וי״ל דבאמת כל המקיפים שרשן מעיגול הגדול, אמנם הן מבחי׳ 
חיצוניות המקיף שאין זה בחי׳ המקיף האמיתי, דאמיתית המקיף היינו מה שמובדל 

לגמרי כו’". 

)"השתלשלות  שבהשתלשלות  העיגולים  נמשכים  הגדול  שמהעיגול  שזה  כלומר 
הכתרים זה מזה"(, זהו רק בדרגה התחתונה שבאוא"ס שלפני הצמצום, שבה הוא אכן 
בגדר מקיף לפי ערך המקבל והכלי בלבד. משא"כ בפנימיות עיגול הגדול, כפי שהוא 
למעלה מלהיות מקיף כלל, והיותו מקיף הוא רק ענין צדדי - שפשוט לא נמשך בהקו, 

ולא שייך שימשך ממנו אף העיגולים.

ה

"וכל  בדבריו  שהוסיף  הרש"ב,  אדמו"ר  כ"ק  דברי  דיוק  ובאר  לבוא  יש  ועתה 
העיגולים שרשן הוא מהעיגול הגדול כו’ כנודע".

 לפי שאם היה מסתפק רק בהנוסח הרגיל לגבי שאר הכתרים והי’ כותב "וכן הוא 

81(  המשך תרס"ו ע’ רנד.
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גם ברצון הפשוט שלפני הצמצום שג״כ כולל בתחלה הכל ואח״כ סובב ומקיף שזהו 
בחי׳ העיגול הגדול שלפני הקו שסובב ומקיף כל ההשתל׳ שמהקו כו׳" ותו לא, אזי 

הי’ קשה, דלכאורה זה שהוא מקיף עליהם,

אין זה משום שזה לאחר שכבר נתהוו, )שזה מה שרוצה לבאר אצלנו(, שהרי גם 
לפנ"ז היה בבחינת מקיף על ההשתלשלות. 

שהרי  שנברא,  לאחר  רק  זהו  למקיף  נהפך  שהרצון  לכאורה  הוכחה  זה  אין  וא"כ 
בהעיגול הגדול היותו מקיף לעולם  היתה אף קודם בריאת העולם, ובשונה משאר 

הכתרים.

הדרגה  על  דוקא  שמדבר  נמצא  וכו’",  שרשן  העיגולים  "וכל  כשמוסיף  ולפיכך   
אכן שייך לומר שזה שהוא מקיף זה  התחתונה שבאוא"ס שלפני הצמצום, שרק בה 
מפני שנברא העולם, ורק אז נהיה בבחינת מקיף, וכנ"ל, שמקיף זה הוא רק לפי ערך 

העולם, ובו שייך לומר שהכתר נהיה למקיף רק לאחר שנתהווה בפועל.

זה  אין  הגדול,  מהעיגול  נמשכים  העיגולים  ששאר  שמוסיף  זה  אחרות:  במילים   
בתורת הוכחה שהוא עדיין מקיף עליהם, אלא בתורת הבהרה, שמדבר על דרגה כזאת 
שממנה נמשכים שאר העיגולים, שדרגה זאת נהיית בגדר מקיף וסובב רק לאחר ברוא 

העולם.

ואם כן, נמצאה הוספה מוכרחת להסברת הוכחה זו מאוא"ס שלפנה"צ, ועתה פשט 
הדברים מאיר באופן אחר, ומדויקים דבריו.

ו

כ"ק  פירושי  בב’  תלוי  שזה  אופן,  בעוד  ולבאר  לבוא  יש  הנ"ל,  דברינו  כל  ואחרי 
אדמו"ר נ"ע במהות עיגול הגדול, וכדלקמן.

הנמצאים  זה מה שהזכיר שהעיגולים  הנ"ל, שביארנו  הביאור  על  ובהקדם שאלה 
בקו, שרשם הוא מעיגול הגדול, היות ובא ללמדנו שרק בדרגה זו דעיגול הגדול שייך 

לומר שנעשה מקיף לאחר בריאת העולם, וכנ"ל בארוכה. 

וההוכחה  הטעם  ג"כ  ומוסיף  ומדוע  זו,  והסברה  הוכחה  מספיקה  לכאורה  וא"כ 
הראשונה "שסובב ומקיף כל ההשתל׳ שמהקו כו׳",

הצמצום  שלפני  הפשוט  ברצון  גם  הוא  "וכן  רק  לדוגמא  לכתוב  יכול  הי’  שהלוא 
שג״כ כולל בתחלה הכל ואח״כ סובב ומקיף שזהו בחי׳ העיגול הגדול דכל העיגולים 
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שרשן הוא מהעיגול הגדול כו’ כנודע", ודי בזה, מדוע מוסיף אף "שסובב ומקיף כל 
ההשתל׳ שמהקו כו".

זאת ועוד, שלכאורה יש בכך נתינת מקום לטעות בדבר, שנחשוב שמדבר על הבחי’ 
העליונה )הרגילה( בעיגול גדול, שהיא לא מסתדרת עם המכוון להנתבאר במאמרנו, 
עד שצריך להוסיף ג"כ שהעיגולים שרשן הוא מעיגול הגדול, להבהיר שמדבר כאן 

בהדרגה התחתונה.

ויובן זה ע"י דיוק בב’ אופני ביאור כ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע במאמר ד"ה כי נר 
בהשתלשלות  הרחוק  דמקיף  שם  לבאר  דממשיך  הגדול,  עיגול  בעננין  הנ"ל  מצווה 
זהו העיגול הגדול, וז"ל שם:"וא"כ בבחי’ מקיף הכללי אם הי’ לו איזה ערך ושייכות 
לכללות ההשתל’ ממילא הי’ לו איזה שייכות להפרטים והי’ נרגש בהם כו’. אלא צריך 
לומר דבחי’ מקיף הכללי הוא מובדל לגמרי גם מכללות ענין ההשתל’ ומאיר עליהם 

מרחוק לבד כו’.

והרי זה כמשל הבית שאינו לפי מדת האדם כלל, והוא מרוחק ממנו כו’. ובדרך כלל 
. ולזאת גם המקיפים הם   . בחי’ מקיף הקרוב הם בחי’ המקיפים הנמשכים מן הקו 
בבחי’ מקיף הקרוב שיש להם שייכות אל הפנימי ואפס קצהו נמשך בבחי’ פנימי’, 
ומה שא"א להתקבל בפנימי’ נשאר בבחי’ מקיף, אבל מ"מ הוא נרגש בהפנימי ומוסיף 

בו אור וחיות כו’. אבל בחי’ מקיף הכללי הוא בחי’ העיגולים דא"ק,

הקו  שלפני  הגדול  העיגול  מבחי’  הוא  שרשן  מ"מ  הקו  מן  שנמשכים  היות  דעם 
שמקיף כללות ההשתל’ שמבחי’ הקר מרכ"ד עד סוכ"ד בשוה כו’. והיינו לפי שהוא 
מקיף  בבחי’  הוא  רק  מהם,  ומובדל  העולמות  מערך  שלמעלה  שלפנה"צ  האוא"ס 

עליהם מרחוק כו’", עכ"ל בנוגע לעניננו. 

ואח"כ הוסיף בזה עוד פירוש באופן אחר, ובעומק יותר, וז"ל:

 "אמנם י"ל דגם בחי’ העיגול הגדול שלפני הקו הוא ג"כ בחי’ מקיף הקרוב לבד לפי 
שיש לו איזה ערך לכללות ההשתל’. דהנה אי’ בע"ח דתחלת הכל הי’ אור עליון פשוט 
ממלא כל המציאות כו’ ולא הי’ בו ראש וסוף מעלה ומטה כו’, והיינו שלא הי’ אפשר 
להיות בבחי’ אור פנימי . . וכשעלה ברצונו הפשוט שיהי’ עולמות בבחי’ מעלה ומטה 

צמצם את עצמו, וסילק האור הגדול על הצד כו’,

וזהו בחינת העיגול הגדול, היינו בחי’ בחי’ האור שנסתלק לסביבות הנקודה והחלל, 
והוא בבחי’ מקיף לכל העולמות שעומדים תוך החלל, והאור פנימי נמשך בהם מהקו 

שהוא מה שנמשך לאחר הצמצום מהאור שנסתלק . . 
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וכמו בכל אור הנמשך מן המשפיע אל המקבל הנה בהאור גם כמו שהוא בהמשפיע 
עדיין, שלמעלה עדיין מבחי’ גילוי בפנימיות המקבל, כלול בו האור העתיד להתגלות 

בהמקבל בבחיק פנימי.

וכמו"כ בהאוא"ס שלפנה"צ הי’ כלול אור שהקו שעתיד להאיר בפנימי’, רק לסיבה 
כו’.  הקו  נמשך  ואח"כ  האור  כל  שיתצמצם  תחלה  צ"ל  הי’  בע"ח  שם  המבו’  ידועה 
ולפ"ז הרי סבת צמצום האוא"ס . . הוא לפי שלא הי’ אפשר להיות בבחי’ אור פנמי, 

לכן נסתלק אל הצדדים, ונעשה אור מקיף כו’,

ואפס קצהו נמשך בבחי’ פנימי’ בסדר השתל’, והא בחי’ הקו, ומה שלא הי’ אפשר 
להאירא בפנימי’ לפי שלא הי’ בו בחי’ מעלה ומטה נשאר בבחי’ מקיף כו’. ואם כן, הרי 
הוא בחי מקיף הקרוב, דהיינו הנשאר מהפנימי מפני שאין המקבלים יכולים לקבלו 

בבחי’ פנימי כו’", עכ"ל.

כלומר, שישנם ב’ אופנים לבאר מהו העיגול הגדול: הדרך הפשוטה שהוא בחינת 
מקיף הרחוק, מקיף בעצם, ולא לפ"ע ההשתלשלות כלל.

 ואופן נעלה יותר, שהוא מקיף הקרוב, לפי שמ"מ נברא ע"מ לברוא העולמות והיה 
כמקיף  כביכול  בעצמו  הוא  וא"כ  בהעולמות,  אח"כ  שנמשך  האור  מקודם  בו  כלול 

הקרוב )ורק עצם האור או המאור זה מקיף הרחוק, ובעומק יותר רק עצומ"ה(.

ז

ועתה יובנו הדברים היטב, שהנה להפירוש הראשון בעיגול הגדול, נצרך לטעם דכל 
הגדול  בעיגול  בהדרגה התחתונה  דמדבר  נדע  ואזי  הגדול,  בעיגול  העיגולים שרשם 
לפ"ע  מקיף  שהוא  לומר  שייך  שאין  הרחוק,  מקיף  ה"ה  שבד"כ  אע"פ  ולכן  גופא, 
המקבלים, מ"מ איכא דרגה שבה שייך למימר כעין זה, וכנ"ל בתירוץ הא’, ואזי יכול 

להוכיח שנהי’ מקיף רק לאחרי בריאת העולם.

ודבריו הראשונים שהוא סובב ומקיף כל ההשתלשלות, זהו לפי’ הב’ בעיגול הגדול, 
דלפ"ז גם על עיגול הגדול שייך לומר שנהי’ מקיף רק לפ"ע העולמות, וא"כ גם בו 
י"ל שנהי’ מקיף לאחר שנברא העולם )שרק אז נכנס האור הפנימי, ונשאר הוא מקיף(, 

ולפנ"ז הי’ בבחי’ הרצון.

להפירוש  הוא  ומקיף"(  סובב  ואח״כ  הכל  בתחלה  )"כולל  הא’  הטעם  ולסיכום: 
מהעיגול  הוא  שרשן  העיגולים  )וכל  הב’  והטעם  הקרוב,  מקיף  הוא  הגדול  דעיגול 
הגדול כו’ כנודע"( הוא להפירוש שהוא מקיף הרחוק, דב’ הטעמים הנ"ל עולים לב’ 
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הפירושים82.

82(  ואולי י"ל, דנצרך לב’ הטעמים הנ"ל, ואב הטעם הא’ בלבד, לפי שאז טועים היינו לחשוב דקאי 
רק ע"ד הפירוש הרגיל בזה, דהוא מקיף הרחוק, כנ"ל, ו היתה מתעוררת שאלתנו הנ"ל. ורק עתה, 
וכו’,  הקרוב  המקיף  ע"ד  זה  הא’  הטעם  דאף  להבנה  להגיע  אנו  מוכרחים  בזה,  טעם  עוד  שמביא 

ופשוט.
כתר  זהו  דא"ק  וכתר  הפרטים,  כהכתרים  זה  דאצי’  דכתר  הנ"ל  דוגמאות  ג’  דנקט  עוד,  י"ל  ואולי 
הכללי, ומראה שאף בו שייך למימר שנהפך להיות כמקיף וכו’ לאחר שנברא. ובאוא"ס שלפנה"צ 
כן,  ג"כ  לומר  שונים,  באופנים  ג"כ  בו  שייך  ע"כ  מ"מ  וכו’,  הרוחק  מקיף  שהוא  שלמרות  מראה 

וכמבואר. ונמצאו דבריו מוכרחים ומוסברים.
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יחוס רות המואבי’ לבלק

הרב אשר שי’ גרשוביץ

נו"נ בישיבה

איתא בפרשת בלק1 "ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההוא", ופירש רש"י: "בעת 
ההוא. לא היה ראוי למלכות מנסיכי מדין היה, וכיון שמת סיחון מינוהו עליהם לצורך 

שעה".

פי’ דומה מפרש רש"י על הפסוק "וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר 
על הנהר ארץ בני עמו לקרא לו לאמר הנה עם גו’2". ופי’: "ארץ בני עמו. של בלק, 

משם היה. וזה היה מתנבא ואומר לו עתיד אתה למלוך".

ולכאורה קשה, ובהקדים:

ארבעים  "בשכר  הגמרא3:  כדברי  מואב  מלך  בלק  מזרע  היתה  הרי   המואבי’  רות 
יוסי ברבי  ויצתה ממנו רות, דאמר רבי  זכה   - ושניים קרבנות שהקריב בלק הרשע 

חנינא: רות - בת בנו של עגלון מלך מואב בן בנו של בלק מלך מואב. 

במדרש  כמבואר  המואבי’,  רות  מזרע  הוא  שמזרעו(  המשיח  )ומלך  המלך  דוד 
בנותיך  שתי  ואת  אשתך  את  קח  קום  לאמר,  בלוט  המלאכים  "ויאיצו  הפסוק4  על 

הנמצאות", שהמילה ‘הנמצאות’ רומזת ל’שתי מציאות’, וז"ל המדרש5:

העמונית".  ונעמה  המואבייה  רות  מציאות,  שתי  יצחק:  רבי  בר  טוביה  רבי  "אמר 
)וממשיך:( "מצאתי דוד עבדי, היכן מצאתי אותו? – בסדום".

ועפ"ז צריך ביאור, כיצד יש ליישב כל הנ"ל עם דברי רש"י שבלק )סבי’ של רות( 
הי’ מלך במואב רק לפי שעה אך כלל לא הי’ ראוי להיות מלך עליהם, מאחר שלא הי’ 

מואבי אלא מדייני!

1(  במדבר כב, ד.
2(  כב, ה.

3(  הוריות י, ב. ועוד.
4(  בראשית יט, טו.

5(  בראשית רבה פרשה נ.
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ואולי יש לומר:

מכך שהמדרש מייחס את דוד למואב ע"י רות - אישה, מובן שגם רות עצמה לא 
חייבת להיות מיוחסת למואב דרך בנו בלק, אלא ע"י שיצאה מאשתו של בלק )או 
נשותיו של בניו של בלק(, וע"כ אע"פ שבלק עצמו הי’ מזרע מדיין אך רות  היתה 

מואבי’ ע"י אשתו של בלק. 

וכוונת דברי הגמ’ הנ"ל ש"זכה בלק ויצאה ממנו רות", היינו שזכה שיהי’ לו חלק 
בענין לידתה, אך לא שמיוחסת אליו אלא לאשתו כנ"ל. וזאת לימדתנו הגמ’, שבלק 
זכה לכך, לא מפני היותו מלך או יחוס אחר כי אם "בשכר ארבעים ושניים קרבנות 

שהקריב".

ביאור טענת בנות צלפחד

הנ"ל

א

בפרשת פנחס6 מובאת טענתם של בנות צלפחד למשה "אבינו מת במדבר והוא לא 
היה בתוך העדה הנועדים על ה’ בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו".

ומפרש רש"י:

בחטא  לא  לומר  נזקקו  מת",  "בחטאו  לומר  באות  שהיו  לפי  וגו’.  היה  לא  "והוא 
מתלוננים ולא בעדת קרח שהצו על הקב"ה - אלא בחטאו לבדו מת, ולא החטיא את 
אחרים עמו. רבי עקיבא אומר מקושש עצים היה, ורבי שמעון אומר מן המעפילים 

היה.

ולכאורה אינו מובן7:

6(  במדבר כז, ג.
171 ואילך שהקשה כן. ושם אכן ביאר זאת באריכות,  7(  הערת המערכת: ראה בלקו"ש ח"ח ע’ 

והביאור דלקמן הוא בדרך אפשר בלבד וע"ד ההלכה.
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היה בעדת קורח,  בנות צלפחד אמרו שאביהם לא  רש"י בא להסביר מדוע בכלל 
ומבאר שזה בגלל שרצו לומר בחטאו מת וכו’. 

אך גם אחר הסברו של רש"י עדיין אין מובן: כדי לבקש לעצמם חלק ונחלה בארץ 
די הי’ שיאמרו "אבינו מת במדבר ובנים לא היו לו" וזהו! מדוע היה עליהם להזכיר 

בכלל את החטא? ומה עוד שזהו היפך הכבוד לאביהם!

ב

 ואולי יש לומר הביאור בזה בדא"פ:

בנות צלפחד הוצרכו לומר שאביהם לא היה בחטא המתלוננים ולא בחטא קורח כיון 
וכיוצא באלו נחשבים לחטא שיש בו מרידה במלכות )מלכות שמים,  שחטאים אלו 
וכן במשה רבינו ש"מלך הי’(, והדין של מורדים במלכות הוא שנכסיהם כולם עוברים 

למלך. 

אומר  יהודה  ורבי  למלך  נכסיהם  אומרים  חכמים  מלכות,  "הרוגי  הגמרא8:  כדברי 
נכסיהם ליורשים". ופסק הרמב"ם9 כדעת חכמים שנכסיהם למלך.

ועפ"ז יובן מה שפרשת שלח10 כתיב "ויהושע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשים 
ההם ההלכים לתור את הארץ" , ופירש רש"י: ויהושוע וכלב חיו - מה תלמוד לומר 
וקמו תחתיהם  בארץ  מן האנשים ההם? אלא מלמד שנטלו חלקם של מרגלים  חיו 

לחיים". 

והיינו, דכיון שחטאם של המרגלים נחשב כמרידה במלכות אזי נכסיהם למלך כנ"ל, 
והוא העבירם ליהושוע וכלב.

אך כ"ז הוא לגבי המורדים במלכות, אך בשאר עבירות שחייבים עליהם מיתה אין 
הדין כך, והרוגי בית דין נכסיהם ליורשים11.

ולכן הדגישו בנות צלפחד בטענתם "והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה’ כי 
בחטאו מת", היינו שבמעשיו לא  היתה מרידה במלכות, כי אם היה זה "בחטאו מת" 

בלבד:

8(  סנהדרין מח ב.
9(  רמב"ם הל’ אבל פרק א, הלכה ט. הלכות מלכים פרק ד, הלכה ט.

10(  יד, לח.
11(  סנהדרין מח, ב. רמב"ם הלכות אבל פרק א, הלכה ט.
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או חטא  בי"ד,  ר"ע( שעליו מתחייבים מיתת  )לדעת  חילול שבת  חטא פרטי של 
של העברה על הוראת הנביא12 )לדעת ר"ש שהי’ מהמעפילים( ונתחייב מיתה בידי 

שמים13, שבב’ דברים אלו ממונו ונכסיו ליורשיו14.

על פי הנ"ל מובן מדוע היו מוכרחות להזכיר "כי בחטאו מת" למרות שאין זה כל 
כך לכבוד אביהן, כיון שזו טענתם למשה - כיון שבחטאו בלבד מת ולא הי’ זה מרידה 

במלכות אלא חטא פרטי, לכן נכסיו ליורשיו ומגיע להם חלק ונחלה בארץ ישראל.

הצלת משה לשיטת רש"י והמדרש רבה

הת' יעקב שי' גולדשטיין

תלמיד בישיבה

בפרשת וארא מספרת התורה על המכות הראשונות ועשייתם על ידי משה ואהרן. 
את  עשה  לא  רבינו  שמשה  נאמר  וכינים,  צפרדע  דם,  הראשונות  המכות  בשלושת 

הפעולה להתחלת המכה - ההכאה על המים או העפר - אלא אהרן.

ומבואר הטעם לכך במפרשי המקרא ובמדרשים, שלא היה ראוי שמשה רבינו יכה 
על העפר או על המים מכיון שמשה רבינו היה חייב טובה להם בגלל שהצילוהו בעבר,

 המים הצילו את משה בכך שהגנו עליו כאשר אחותו הניחה אותו בתיבה ביאור15. 
והעפר הציל אותו כאשר הרג את המצרי והטמין אותו בו, ובכך העלים את הריגתו16.

ההסבר הנ"ל מובא בפרש"י על התורה הן במכות דם וצפרדע והן במכת כינים, אך 
בשינויי לשון:

12(  כדברי משה למעפילים "ומדוע אתם עוברים את פי ה’", ועפ"ז מובן מדוע אי"ז מרידה במשה 
כמלך - משא"כ בעדת קרח שמרדו במשה.

13(  ראה רמב"ם הלכות יסוה"ת פרק ט, הלכה ב.
14(  דלא אשתמיט בשום מקום שנכסיהם למלך, אלא במורד במלכות.

15(  שמות רפ"ב.
16(  שם פס’ יב.
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לתוכו,  כשנשלך  משה  על  היאור  שהגין  "לפי  רש"י17:  כותב  וצפרדע  דם  במכות 
לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים ולקה על ידי אהרן". 

ובמכת כינים כותב18: "לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה לפי שהגין עליו 
כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול ולקה על ידי אהרן".

ולכאורה צריך להבין:

מדוע כתב רש"י "לפי שהגין היאור על משה" )המיקום(, ולא "לפי שהגנו המים 
על משה" )החומר( ע"ד דבריו במכת כינים ששם כתב "לא היה העפר כדאי ללקות".

ולכאורה, כשם שמשה היה חייב טובה לעפר על שהצילו, כך היה חייב טובה למים 
ולא כלפי  - המקום,  ומדוע בחר רש"י להגדיר את חובתו כלפי היאור  על הצלתם, 

המים עצמם19.

וביותר צריך להבין:

 מקורו של רש"י הוא מהמדרש רבה20 ושם נאמר "למה לא לקו המים על ידי משה 
וכו’", ומדוע שינה רש"י מלשון המדרש וכתב "יאור"?

ויש לומר בפשטות:

ישנו חילוק פשוט בין שני הפעמים בהצלתו של משה. כשמשה הונח ביאור הוא 
היה זקוק למקום בו יוכל לשהות בלי שיתגלה, וזה היה זה על גבי מים. אבל הצלתו 
נעשתה בזכות המקום שהסתירו שהוא היאור ללא הבט על החומר עליו עמד. ולפיכך 

חובתו של משה היא לא כלפי המים, כי אם כלפי היאור21.

אך כאשר משה הרג את המצרי, משה היה זקוק לעפר בכדי לכסות את המצרי וכלל 
לא משנה באיזה מקום זה היה. ולפיכך משה אינו חייב טובה למקום בו היה העפר כי 

אם לעפר עצמו22.

אך עפ"ז צריך להבין דברי המדרש הנ"ל שכתב "למה לא לקו המים על ידי משה 

17(  ז,יט ד"ה אמור.
18(  ח, יב ד"ה אמור.

19(  ופשוט שלא ניתן לומר שמכת דם היתה ביאור דוקא בשונה ממכת כינים שפגעה בכל העפר, 
שהרי מכת דם היתה בכל מי מצריים ורק שהחלה מהיאור.

20(  פר’ ט סי’ י.
21(  כל’ הכתוב )שם( "ותשם בסוף על שפת היאור".
22(  כל’ הכתוב )שם( "ויך את המצרי ויטמהו בחול".
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וכו’". מדוע המרדש מגדיר את חובתו של משה כלפי המים שלכאורה השתתפותם 
בהצלה הינה רק פרט שולי.

ולכאורה יש לומר הביאור בזה:

לעיל, אודות הנחת משה ביאור, כתב המדרש23 "ולמה השליכה אותו ביאור? כיון 
שיהיו חושבים האסטרולוגין שכבר השלך למים ולא יחפשו אחריו".

ראו  האסטרולוגין  כך  משום  כי  דוקא  למים  שהושלך  בזכות  ניצל  משה  כלומר, 
שטבע כביכול ופסקו מלחפש אחריו. מזה מובן שהצלתו של משה היתה דוקא בזכות 

המים ולא )רק( בזכות מיקומם, היאור.

ונמצא, שהמדרש הולך לשיטתו בפירושו לעיל, אך רש"י שענינו לפרש פשוטו של 
מקרא ואך ע"פ המובן מפשט הכתובים, משנה ומחלק בין שני המקומות, שהצלתו 
ביאור נעשתה בזכות המקום כי היה זקוק למקום מסתור, ואילו הצלתו בהריגתו את 

המצרי נעשתה בזכות העפר כי לחומר העפר היה זקוק ולא למקומו.

עשו נמשל לחזיר

הת שניאור זלמן שי' לזובסקי

תלמיד בישיבה

התיבות  את  רש"י מצטט  וכו’"24.  את אשה  ויקח  ארבעים שנה  בן  עשו  "ויהי 
"ארבעים שנה" ומפרש:

"עשו היה נמשל לחזיר, שנאמר25 יכרסמנה חזיר מיער, החזיר הזה כשהוא שוכב 
עצמם  ומראים  וחומסים  גוזלים  אלו26  כך  טהור,  שאני  ראו  לומר  טלפיו  פושט 
כשרים. כל ארבעים שנה היה עשו צד נשים מתחת בעליהן ומענה אותם, כשהיה 

23(  פר’ א סי’ כא.
24(  תולדות כו, לד.

25(  תהלים פ, יד.
26(  כן הוא בנדפס לפנינו, בנוגע לגרסא הנוספת ראה לקמן ס"ב.



)קנט( - הערות התמימים ואנ"ש - צפת  קובץ ב

136

בן ארבעים אמר אבא בן ארבעים שנה נשא אשה, אף אני כן".

בפשטות כוונת רש"י כאן היא לבאר את הדגש בתיבות "ארבעים שנה", ומבאר 
שהתורה מביאה זאת בשביל ללמדנו את רשעותו של עשיו במעשה זה.

אבל לכאורה עדיין צריך להבין:

אם כוונת רש"י כאן היא רק לבאר את משמעות ייתור לשון הפסוק, היה מספיק 
לכאורה לבאר שעשיו עשה כן מפני שהיה רמאי - כמו שפירש רש"י לעיל בנוגע 
ל"כיצד מעשרין את המלח - ומדוע הוצרך רש"י להאריך בכך שעשיו נמשל לחזיר.

ואמנם מקורו של רש"י הוא במד"ר ששם כן מובא הדמיון בין עשו לחזיר, אבל 
כפי שנתבאר כמ"פ בשיחות כ"ק אד"ש מה"מ אדמו"ר שליט"א27, אין ענינו של 

רש"י להביא דרשות, אלא רק מה שנוגע לפשוטו של מקרא.

ויובן בהקדים דיוקים נוספים בפירוש רש"י זה:

א. רש"י בתחילת דבריו כותב עשו נמשל לחזיר, ובסוף דבריו כותב בלשון רבים 
"כך אלו", ולכאורה צריך להבין מה כוונתו ב"אלו" האמורים כאן.

יש גרסאות שמוסיפים כאן "אלופי עשו", אך )מלבד שברוב הגרסאות אינו כן, 
בקשר  לבדו  בעשו  שעוסק  לפסוק  עשו  אלופי  של  הקשר  מה  להבין  צריך  הרי( 

לנשיאת נשיו28.

והנה במד"ר על אתר, וז"ל: "יכרסמנה חזיר מיער .. מה חזיר הזה בשעה שהוא 
רובץ הוא מפשיט את טלפיו כלומר שאני טהור. כך מלכות הזאת הרשעה גוזלת 

וחומסת נראת כאלו מצעת את הבימה, כך עשו כל ארבעים שנה וכו’".

זאת  ולאחמ"כ משליך  לחזיר,  מלכות אדום  כלומר, המדרש מדמה תחילה את 
ג"כ על עשו עצמו. בכך גם מובן הקשר של הפסוק "יכרסמנה חזיר מיער" שנאמר 

אודות מלכות עשו29.

ע"פ  לחזיר  עשו  בין  בדמיון  מיד  והתחיל  מהמדרש  זאת  העתיק  לא  רש"י  אך 
והלשון  לענין  הפסוק  בין  הקשר  מובן  לא  ולדבריו  מיער.  חזיר  יכרסמנה  הפסוק 

27(  ראה לדוגמ' לקו"ש חכ"ה ע’ 169, 177, ובכ"מ.
28(  ועוד זאת, במד"ר כאן שזהו מקורו של רש"י מפורש שאין זאת הכוונה - ראה לקמן בפנים.

29(  ראה רש"י שם.
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שנקט בסוף דבריו )"כך אלו"(,כנ"ל30.

ואולי יש לומר הביאור בזה:

אלא  לאום  “אין  רש”י32:  פירש  יפרדו”31  ממעיך  לאומים  “ושני  הפסוק  על  לעיל 
ישוו בגדולה,  יאמץ” פירש: לא  “ולאם מלאם  ובהמשך הפסוק על התיבות  מלכות”. 
וכן הוא אומר33 אמלאה החרבה, לא נתמלאה צור אלא מחורבנה  נופל,  זה  כשזה קם 

של ירושלים”.

כלומר, ע”פ פירוש רש”י בפשוטו של מקרא, התורה מתייחסת אל עשו כאל אומה 
- מלכות אדום. וענין זה לא רק מורה על עתידו הרחוק אלא כבר כעת בעשיו עצמו, 
התבות  על  רש”י  )וכמו שכותב  אדום”  “מלכות  כשל  הם  תכונותיו  וטבע  האופי שלו 

“ממעיך יפרדו - מן המעיים הם נפרדים, זה לרשעו וזה לתומו”(.

ולהעיר מהמבואר בלקו”ש כאן34 )בתרגום חופשי(: ““שני גוים בבטנך” מדבר אודות 
אודות  גו’” מדבר  לאומים  ו”ושני  פרטיים;  אנשים  בתור  ויוצאי חלציהם  ועשו  יעקב 

יעקב ועשו בתור ממלכות - “מלכות”35.

כאל  הוא  מקרא’  של  ‘פשוטו  ע”פ  הפסוקים  בהמשך  לעשו  מהיחס  שחלק  ומובן 
מלכות אדום ולא כאל אדם פרטי.

ההשוואה  את  מקדים  ולא  לחזיר”  נמשל  “עשו  מיד  כותב  רש”י  מדוע  מובן  עפ”ז 
לאדום תחילה, כי ע”פ פשש”מ מובן כבר שעשו הוא ‘לאום’ ממש, - מלכות אדום.

ומובן שע"פ פשוטו של מקרא, כאשר התורה מציינת פרט בנוגע לתכונותיו ומעשיו 
הרעים של עשו - שהוא נמשל לחזיר בכך שהוא "פושט טלפיו לומר ראו שאני טהור" 
ובאמת הוא גוזל וחומס - הוא חלק מתרבות מלכות אדום בכלל, ולא שייכת רק אל 

עשו כשלעצמו36.

30(  ישנם שינויי לשון נוספים בין רש"י והמד"ר אך בפשטות טעמם הוא כי רש"י ענינו לפרש פשש"מ 
וכך יותר מתאים להתנסח בפשוטו של מקרא. ועצ"ע שם. ואכ"מ.

31(  כה, כג.
32(  וראה כאן גם אונקלוס, ורבינו מיוחס, ספורונו, אלשיך, ועוד.

33(  יחזקאל כו, ב.
34( ח"טו ע' 295.

35( פשוט שאין הכונה כאן שה"ושני לאומים" לא מדבר על יעקב ועשו, אלא שבתיבות אלו ההתייחסות 
ליעקב ועשו עצמם היא כאל ממלכות - עיי"ש. וראה לקמן בפנים.

36(  ע"פ הנ"ל צריך לומר שבשאלת עשו את יצחק "האיך מעשרין את המלח" )רש"י כה, כז(, שגם שם 
נאמר שהיה רמאי אין זה אותו ענין של מלכות אדום ממש וזה שייך לעשו בפרט. ועצ"ע.
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עפ”ז מובן סוף דברי רש”י - “כך אלו”, כי המדובר כאן הוא על כל אומת אדום, 
פירושו  על  וסמך  כן  להאריך  צורך  ראה  לא  שרש”י  אלא  במדרש  כאן  כמפורש 

לעיל.

שכתב  הפרשה,  בסוף  רש”י38  אודות  בלקו”ש37  המבואר  יומתק  כהנ”ל  ע”פ 
שבכך שעשיו לקח אשה חדשה נוסף על לקיחת נשיו האמורה כאן, הוא “הוסיף 

רשעה על רשעתו שלא גרש את הראשונות”.

 ומבואר שם שעיקר הרשעות שם היתה צביעותו של עשו. ובכך שלקח אשה 
היתה  היא  שגם  הראשונה  רשעותו  על  צביעות,   - רשעות  הוסיף  הוא  נוספת 

מעשה צביעות.

צביעות,  הוא  כאן  עשו  של  הרשעות  מעשה  שכל  יומתק  כאן  המבואר  וע”פ 
כמודגש בכך שעשו נמשל לחזיר.

בפירש"י ד"ה "פתח"

הת' יוסף יצחק שי' הרצל

תלמיד בישיבה

התגודדו  העיר  אנשי  כל  סדום  את  להפוך  הגיעו  שכאשר  מסופר  וירא39  בפרשת 
סביב הבית להרע להם, וכאשר לוט יצא החוצה תפסוהו המלאכים והכניסוהו פנימה, 

ולאחמ"כ כתוב40:

- הוא החלל  ומפרש רש"י: פתח  "ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים". 
שבו נכנסין ויוצאין".

וצריך להבין:

37(  חל"ה תולדות ג.
38(  ד"ה על נשיו.

39( בראשית יט.
40(  יט, יא



139

אף   - ואדרבה  כלל,  רש"י מפרש  אין  ושם  כמ"פ41,  בתורה  כבר  מופיעה  זו  מילה 
בפירושו משתמש רש"י במילה זו42, וא"כ מדוע רש"י נצרך לפרש כאן את פי’ המילה 

"פתח"? 

ויש לומר הביאור בזה:

כאן  כה, אך  זאת רש"י עד  פי’  לא  ולכן  הוא מקום הדלת,  הפי’ "פתח"  בפשטות 
את  להכות  יעזור  מה  הבית"  פתח  אשר  האנשים  "ואת  קושיא:  מתעוררת  בפסוק 

האנשים שנמצאים במקום הדלת, והרי כמה כבר יכולים להכנס במקום הדלת?

ולכן מפרש רש"י "הוא החלל שבו נכנסין ויוצאין" היינו שזה כל האזור שבו נכנסין 
ויוצאין, ולא רק במקום הדלת.

41(  בראשית ד, ז. וכן ב-ו, טז. וב-יח, א ובכ"מ.
42(  נח ח, ו. ש"חלון התיבה" זה לא פתח התיבה העשוי לביאה ויציאה".
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הדלקת נרות שבת כשהאישה אינה בבית 

הרב שבתי יונה שי’ פרידמן

נו"נ בישיבה

א

ולכן  בבית,  דולקים  נרות  שיהיו  היא,  קודש  שבת  נרות  הדלקת  מצוות  של  גדרה 
גם בעת שהאישה אינה נמצאת )בזמן הדלקת נרות( בבית, וכן אדם גרוש או אלמן 
)רח"ל( חלה חובת ההדלקה על הבעל, וכמ"ש אדה"ז1 שחובת ההדלקה היא גם על 
האנשים, אלא שנתנו זכות קדימה לנשים )ומבאר שם הטעם(. ולכן במקרה שהאשה 

אינה מדליקה - הבעל צריך להדליק2. 

קטנות  בנות  בבית  כשיש  גם  הוא  מדליק(  הבעל   - איננה  )שכשהאישה  זה  דין 
שמדליקות נרות שבת, כי הן אינן יכולות לפטור את האבא מלהדליק נרות.

ויש שביארו זאת כך3: מצות הדלקת נרות שבת היא לא רק שיהי’ נר דולק ויהנו 
ממנו, אלא ישנה מצוה גם בהדלקה עצמה4, ולכן הדין הוא5 שאם הדליק את הנרות 
במקום שאין משתמשים בו, וממילא אין נהנים מאורם, לא יצא ידי חובה גם אם יניח 
אח"כ את הנרות במקום שכן יהנו מהם, כי )כנ"ל( חלק מהותי מהמצוה היא ההדלקה.

וא"כ בנדו"ד, כאשר בת קטנה מדליקה נרות, כיון שהיא אינה מחויבת בהדלקה היא 
אינה יכולה להוציא אחרים יד"ח.

השמשות,  בין  לפני  להדליק  ששכחה  אשה  מדין  זה  טעם  על  שם  שהקשו  אלא 
שהדין הוא6 שגוי יכול להדליק עבורה בבין השמשות והיא תברך לפני שנהנת מאורם, 
ולא שהעיקר היא עצם  ויהנו ממנו,  יהי’ דולק  זה מוכח שהעיקר הוא שהנר  שמדין 

1(  בשו"ע שלו סי' רסג ס"ה, ס"ט וסי"א. וראה גם כן לקו"ש חט"ו ע' 169.
2(  וראה שש"כ פמ"ג ס"ז.

3(  ראה שש"כ שם הערה מח. 
לטעמי  זאת  מקשר  שם  ובשש"כ  מצוה".  עושה  "הדלקה  סקמ"ח(  )סרס"ג  המשנ"ב  וכלשון    )4

ההדלקה, 'כבוד שבת' – עצם ההדלקה, 'עונג שבת' – ההנאה מההדלקה.  
5(  שו"ע שם ס"י ובאדה"ז סי"ד.

6(  שו"ע אדה"ז שם סי"א. וראה משנ"ב שם סקכ"א.
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ההדלקה, שהרי היא נעשית על ידי הגוי. 

וא"כ אי"מ, מה פחות בת קטנה שמדליקה נרות, מגוי? 

ב

לכאורה אפשר ליישב זאת על פי דיוק לשונו של אדה"ז בטעם הלכה זו, שכתב1: 
ההנאה והתשמיש  "דכיון שעיקר מצות הדלקת נר שבת אינה ההדלקה בלבד, אלא 
לאורה היא עיקר המצוה7, אלא שההדלקה היא התחלה והכנה למצוה זו, ולכן מברכים 
עלי’, וזו ששכחה ולא בירכה בתחילת המצוה, יכולה לברך קודם עיקר המצוה דהיינו 

קודם שתהנה לאורן"8. 

תחילת המצוה, אבל עיקר המצוה היא ההנאה  ואם כן נמצא, שההדלקה היא רק 
מהם. 

משתמשים  שאין  במקום  הדליק  שאם  )הנ"ל(  הדין  על  עיון  צריך  זה  שלפי  אלא 
בו לא יצא ידי חובה גם אם יקח את הנרות למקום שכן משתמשים, ולכאורה, עיקר 
המצוה היא ההנאה לאור הנרות, וזה יש במקום השני שכן משתמש בו, וא"כ מקיים 

את עיקר המצוה, ולמה הדין הוא דאינו יצא יד"ח?

ואולי אפשר ליישב זאת, על פי דיוק לשון אדה"ז בהלכה זו9, שכתב: "דכיון שבשעה 
שהדליקו הי’ במקום שאין משתמשים בו בשבת, אינו ניכר שהודלק לכבוד השבת". 

ואם כן נמצא שהטעם שלא יצא הוא לא משום שהעיקר היא שעת ההדלקה, והיא 
היתה לא במקום חיוב, אלא שיש פה חסרון אחר בגוף ההדלקה - שאינו ניכר שהודלק 

לכבוד שבת10, כיון שצריך לעשות פעולה נוספת בשביל שתהי’ ההדלקה לתועלת.

כלומר, אכן עיקר המצוה היא ההנאה מהנרות )וההדלקה היא חלק שאינו מעכב(, 
אך במקרה שבעת ההדלקה לא  היתה שייכת עיקרה של המצוה, כי הדליק במקום 

שאינו בשימוש, אם-כן יש חיסרון במהות המצוה.

אלא שעל פי זה הדרא קושיא לדוכתא לכאורה, מדוע אין אפשרות לצאת ידי חובת 

7(  ההדגשות אינם במקור.
8(  וראה בקו"א שם סק"ג אריכות גדולה בזה.

9(  ושוב ראיתי שכן פירש גם הגרא"ח נאה, בבדי השלחן סי' עד סעיף קכ.
10(  וכדין )שו"ע אדה"ז סרס"א ס"ה וסרס"ג ס"ו( המדליק קודם פלג המנחה, שלא מועיל שימשיך 

הנר לדלוק מעצמו גם לתוך הלילה, אלא צריך לכבותו ולהדליקו שוב.
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נר שבת בהדלקת הבת הקטנה כמו בהדלקה שעל ידי הגוי? הרי עיקר ומהות המצוה 
היא ההנאה מאור הנרות )כנ"ל(, וזה יכול להיות גם בהדלקת הקטנה. 

ג

נרות  הדלקת  דין  את  מלך המשיח שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  מדמה  בלקו"ש11  והנה, 
שבת על ידי קטנה לדין הדלקת נרות חנוכה, שבהם נפסק12 שאין הקטן יכול להוציא 

הגדול. 

נר שבת נתבאר  ולכאורה על פי הנ"ל צ"ע ההשוואה בין הדינים, שהרי בהדלקת 
נר  בדיני  ואילו  ולא ההדלקה עצמה  ההנאה מאור הנרות,  היא  שעיקרה של המצוה 

חנוכה מצאנו ההפך ממש, דעיקר המצוה היא ההדלקה,

שהרי "הדלקה עושה מצוה"13, ולגבי ההנאה מאורם לא רק שזה לא חלק מהמצוה, 
אלא "אין לנו רשות להשתמש בהם"14, ומהו הדמיון בין נרות שבת לנרת חנוכה? 

נרות שבת על  הנ"ל של הדלקת  הדין  בין  ועוד: בקונטרס אחרון15 משווה אדה"ז 
ידי גוי לדין נטילת ידיים על ידי גוי, שכמו שבדיני נטילת ידים הנטילה מועילה16 כיון 

שנעשית בגוף הישראל, כמו כן בנר שבת יש את ההנאה לישראל. 

וא"כ לכאורה יותר אי"מ, שאם הדין הוא שנטילה שעל ידי קטן מועילה, אם כן גם 
הדלקת נרות שבת על ידי קטנה צריכה להועיל. 

אלא שבקו"א שם כותב שאינו דומה ממש לנט"י, כיון שבנט"י יש את הפעולה של 
ישראל - שפושט את ידיו ועל כן יכול לברך, משא"כ בנדו"ד שאין פעולה של הגדול, 

ומסיים שם אדה"ז שלכן אין לסמוך על הדלקת הגוי אלא בדיעבד. 

ולפי זה אולי אפ"ל, שגם בהדלקת נר שבת על ידי קטנה, אם יתנהגו כמו בהדלקה 
ודאי  בדיעבד אבל  חובה  ידי  יש אפשרות לצאת  וכו’  מיד מהאור  גוי שיהנו  ידי  על 

שאינו לכתחילה. 

11(  חט"ו ע' 169 הערה 39. וראה גם בשש"כ שם.
12(  מגן אברהם ס' תרעז סק"ח ומחצית השקל שם. שו"ע סי' תרפט ס"ב, ובמ"א סק"ד ומחה"ש 

שם לגבי מגילה.
13(  שו"ע סי' תרעג ס"ב וסי' תרעה.

14(  נוסח הנרות הללו ראה שו"ע סי' תרעג ס"א.
15(  שם סק"ג.

16(  שו"ע אדה"ז סי' קנט ס"כ. סדר נטילת ידיים לאדה"ז סט"ו-ז.
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ועצ"ע בכל זה למעשה.

ד

נמצאת,  לא  כשהאמא  בבית  גדולות  בנות  יש  אם  שגם  הפוסקים17,  כתבו  והנה 
למרות שיכול האבא לצאת בהדלקת הבנות, מכל מקום רצוי שידליק גם האבא ולא 
יצא בהדלקתם18, כיון שמלכתחילה החיוב )של הדלקת הנרות וההנאה מהם( מוטל 

עליו מפני שהוא בעל הבית, והאשה שמדליקה )בדרך כלל( היא רק שליחה שלו19.

ולכאורה אפשר להוסיף עוד טעם בזה, מכיון שהבת )קודם הנשואין( מדליקה רק 
נר אחד20, ובבית נהוג ש מדליקים על כל פנים שתי נרות21, לכן צריך האב להדליק 

בעצמו כדי שידליק ב’ נרות. 

אלא שלפי טעם זה עצ"ע במקרה שיש כמה בנות שמדליקות )או כדלקמן כשיש 
בנות נשואות שמדליקות שתי נרות(. אלא שהפוסקים חילקו בין בת שלא נשואה22 
ששם שייך הטעמים הנ"ל, לבת נשואה שרק עדיף23 שהאבא ידליק )מצד שלא יוותר 

על הברכה שיכול לברך( אך לא חובה. 

)בבת  ההדלקה  בחיוב  חילוק  שאין  יוצא,  בלקו"ש24  הרבי  שכתב  מה  לפי  אבל 

17(  שו"ת באר משה ח"ח סס"ז. שש"כ פמ"ג הערה מו.
 – נרות  מדליקה  האם  אין  שתהי'  סיבה  שאיזה  "בבית  נכתב   45 הערה   146 ע'  חי"ז  בלקו"ש    )18
לד"ה צריכה הבת להדליק )עכ"פ משנעשית בת מצוה(, ובמילא צ"ל השתדלות בזה ככל האפשרי". 
ולכאורה אין להוכיח מכאן שהדלקת הבת פוטרת את הדלקת האבא ואין ענין שגם הוא ידליק, כיון 
שאפשר לומר ששם מדובר על מקרה שגם האבא לא מדליק, ולכן הבת הגדולה צריכה להדליק 

לכו"ע. וכן כתב בזה בקצור דיני נש"ק ע' י"ג. 
19(  ראה קו"א שם סק"ב. 

20(  שולחן מנחם ח"ב ע' נט.
21(  שולחן מנחם שם ע' מה. וראה קצור דיני נש"ק ע' יג הערה 11.

22(  בשש"כ אפשר לפרש שכתב על מקרה של בת לא נשואה, כיון שמדבר על המקרה השכיח 
שהם נמצאות ומדליקות בד"כ בבית ההורים, משא"כ הנשואות. אבל בשו"ת באר משה שם חילק 
האבא  שגם  עדיפות  יש  מדוע  שכתב  הטעם  שהרי  שמחלק,  הסיבה  וצ"ע  המקרים.  בין  בפירוש 

ידליק ולא רק הבת שייך גם בנשואה. 
היא  ידליק  שהאבא  שהעדיפות  הנ"ל  הפוסקים  מדברי  הבין  י'  אות  סרס"ג  תשובות  בפסקי    )23
בבת גדולה שאינה נשואה, אבל בנשואה אין עדיפות שידליק )ורק אם רוצה יכול, ויכון לא לצאת 

בהדלקתם(, אבל המעיין בגוף דבריהם לכאורה לא נראה כן. 
24(  שם הערה 41.
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יש עדיפות שגם  בכל מקרה  לכאורה  כן  ואם  לא,  או  נשואה  היא  אם  בין  גדולה25( 
האבא בעצמו ידליק, ולא רק הבנות, אפי’ הנשואות26.   

סיכום: כשהאשה אינה מדליקה נר שבת, למרות שיש בנות קטנות שמדליקות, 
צריך שגם האבא ידליק, וגם אם יש בנות גדולות )אפילו נשואות( שמדליקות, יש 

עדיפות שגם האבא ידליק.

בענין דעת הרמב"ם בטעמי איסור מוקצה

הת' יוסף יצחק שי' שגיב

והת' מנחם מענדל שי' הכהן כהן (ברלוי"צ)

תלמידים בישיבה

א

כתב הרמב"ם בהלכות שבת ב’ טעמים על איסור מוקצה, וז"ל27: 

מה  ומפני  בחול,  עושה  שהוא  כדרך  בשבת  דברים  מקצת  לטלטל  חכמים  "אסרו 
נגעו באיסור זה, אמרו ומה אם הזהירו נביאים וצוו שלא יהיה הילוכך בשבת כהילוכך 
בחול, ולא שיחת השבת כשיחת החול - שנאמר "ודבר דבר" - קל וחומר שלא יהיה 
ויבוא להגביה ולתקן  טלטול בשבת כטלטול בחול כדי שלא יהיה כיום חול בעיניו, 
בטל  הוא  שהרי  בהן  וכיוצא  אבנים  להצניע  או  לבית  מבית  או  לפינה  מפינה  כלים 
שנאמר  הטעם  ובטל   - שבת  שלא  ונמצא  בו,  שיתעסק  דבר  ויבקש  בביתו  ויושב 

25(  שם מדובר על רבקה ש היתה קטנה שאין הנישואין משנים בקשר לחיובה, ולכאורה כן הוא 
גם בגדולה. 

סיבה  אין  ולכן  קטנה  היתה  שרבקה   זה  לגבי  היא   39 הערה  שם  בלקו"ש  הדיון  שכל  ומה    )26
שאברהם יפסיק להדליק הנר, ומשמע שאם  היתה גדולה פשוט שאברהם היה מפסיק להדליק, 
זהו משום שהיא הרי בפועל נ היתה אשת יצחק ובעלת הבית, שבגדולה ודאי שהמצוה עוברת רק 

אליה.
27(  פרק כד הלכה יב - יג.
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בתורה למען ינוח.

ויבא  מעט  בהן  שיתעסק  אפשר  לאיסור  שמלאכתן  כלים  ויטלטל  כשיבקר  "עוד, 
לידי מלאכה.

הטיילין  כגון  ימיהן  כל  בטלן  אלא  אומניות  בעלי  אינם  העם  שמקצת  מפני  ועוד, 
ויושבי קרנות שכל ימיהן הן שובתים ממלאכה ואם יהיה מותר להלך ולדבר ולטלטל 
היא  אלו  מדברים  שביתה  לפיכך  הניכרת,  שביתה  שבת  שלא  נמצא  הימים  כשאר 

שביתה השוה בכל אדם.

 ומפני דברים אלו נגעו באיסור הטלטול, ואסרו שלא יטלטל אדם בשבת אלא כלים 
הצריך להם כמו שיתבאר" עכ"ל. 

שלא  ואסרו  הטלטול  באיסור  נגעו  אלו  דברים  "ומפני  שם:  הראב"ד  ובהשגות 
יטלטל אלא הכלים הצריך להם כמו שיתבאר. אמר אברהם: עוד אמרו28 "אטו טלטול 
לאו צורך הוצאה הוא", ועוד אמרו29 "בימי נחמיה בן חכליה נשנית משנה זו שאמרו 
שלשה כלים קטנים נטלים על השלחן", נמצא כי מפני חיוב הוצאה אסרו בטלטול מה 

שאסרו שהוא גדר להוצאה".

היינו, שמביא הראב"ד טעם נוסף לאיסור טלטול מוקצה, שיש חשש שע"י שיטלטל 
יבוא להוציאו מרשות לרשות.

מפני  "ועוד  הרמב"ם(  שהביא  הנ"ל  לטעמים  )בנוסף  אדה"ז30  בשו"ע  כתב  ואכן, 
גדר הוצאה נגעו בה, שמא ישכח ויוציא הדבר שמטלטל בידו לרשות הרבים. והי’ מן 
הראוי לפי זה לאסור אפילו טלטול כלים שצריך להם אלא שאין גוזרים על הצבור 

יותר מדאי".

הי"ג(  )בטעם האמצעי שם  כתב  ברמב"ם  "ואילו  ב’דברי שלום’ שם31:  ע"ז  וכתב 
"ועוד כשיבקר ויטלטל כלים שמלאכתן לאיסור אפשר שיתעסק בהם מעט ויבא לידי 
מלאכה". ואפשר מפרש רבינו גם בדברי הרמב"ם, דהיינו שיבא לידי מלאכת הוצאה, 

כדלעיל מהגמרא". 

והיינו שמבאר, שזה שאדה"ז הביא את הטעם של חשש איסור הוצאה, סבירא לי’ 

28(  שבת קכד, ב.
29(  שם קכג, ב.

30(  סימן שח סעיף א.
31(  להרשד"ב שי’ לוין, בביאורו לסי’ שח הערה י.
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שזה נכנס בלשון הרמב"ם "כשיבקר ויטלטל . . ויבא לידי מלאכה" ומפרש ש"מלאכה" 
היינו מלאכת הוצאה, ולפ"ז גם ברמב"ם יש את הטעם של חשש איסור הוצאה.

ב

ויש להעיר על דבריו ממה שכתב הב"ח32:

כדי  הרמב"ם שהוא  "כתב  מוקצה  איסור טלטול  וטעם  בהצעתו  יוסף  בית  "וכתב 
מוקצה אסור  דטלטול  כתב  והראב"ד  חול,  כטלטול של  יהא טלטול של שבת  שלא 
דאף  דנראה  ב’33,  סעיף  ש"א  סימן  בריש  לעיל  ועיין  בקוצר.  עכ"ל  הוצאה"  משום 
הרמב"ם מודה דאיסור מוקצה משום הוצאה אלא כדי ליתן טעם לסמיכות דין איסור 
יהא הילוכך של שבת  דכי היכי דהזהיר הנביא שלא  מוקצה לדין איסור הילוך כתב 

כהילוכך של חול הכי נמי לא יהא טלטול של שבת כטלטול של חול".

לא  ומ"מ  הוצאה34  איסור  מחשש  שזה  מודה  הרמב"ם  שגם  מבאר  שהב"ח  ומכך 
פירש בדעת הרמב"ם שזו כוונתו בלשון "ויבוא לידי מלאכה", ע"כ לא נראה כן בדברי 
הרמב"ם )ולומר שכך למד אדה"ז בדבריו(, אלא פשוט כדברי הב"ח, שהרמב"ם מסכים 

לטעמו של הראב"ד ולא פליגי, ואעפ"כ לא כתב זאת בדבריו.

אפשר  לאיסור  שמלאכתן  כלים  ויטלטל  "כשיבקר  כתב  דברמב"ם  נמי,  ודיקא 
דוקא  מתכוין  הרמב"ם  שאין  לכאו’  ומוכח  מלאכה",  לידי  ויבא  מעט  בהן  שיתעסק 
סתם  כלים  לכתוב  לו  הי’  כדבריו  דאם  שלום,  הדברי  כדעת  ודלא  הוצאה,  למלאכת 
שהרי בכל הכלים יש חשש שיוציאם, אלא שהרמב"ם משמעינו כאן פרט נוסף שאם 

יטלטל יתכן ויכשל באיסורים, ולאו דוקא בהוצאה, ופשוט.

32(  ריש סימן שח.
חפצי  והיתר  בהם  והדיבור  חפציו  "ואיסור  שא(:  סימן  שבת  הלכות  חיים  )אורח  הטור  וז"ל    )33
שמים וטלטול כי מזה למדו חכמים איסור טלטול כיון שהזכיר הנביא שלא יהא הילוך ושיחה של 
יהא  שלא  כדי  חול  של  כטילטול  שבת  של  טילטול  יהא  שלא  כ"ש  חול  של  ושיחה  כהילוך  שבת 
כיום חול ויבא לפנות כל חפציו מפינה לפינה שהרי הוא בטל ויבקש דבר להתעסק בו ונמצא בטל 

משביתת שבת".
34(  ועיין עוד בשיטת הרמב"ם: מגיד משנה ומרכבת המשנה שם, פרי מגדים בהקדמה לסי’ שח 
ובאמרי  )ח"ב סימן קעד(.  ד’  ומשיב מהדורא  )סימן מז(. שו"ת שואל  )במשב"ז(. שו"ת חתן סופר 
ב  יוסף שבת  ילקוט   - ובארוכה  )סימן שח סק"ז(.  יעקב  ובישועות  יג(,  יום טוב סימן  )הלכות  בינה 

הערות סימן שח-שיא )כללים בהלכות מוקצה אות א(. וש"נ.
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הוספה

מצות מינוי מלך עם ביאורים והערות

ע"כ  שנמסרו  שיעורים  מתוך  כנראה  נכתבו  וההערות  הביאורים 
ידוע  אין  עדיין  לע"ע  עשורים(,  כמה  לפני  בכפ"ח  בישיבה  )לכאורה 
פסקאות  בין  להלן  מופיעים  ההערות  כתבם.  ומי  הביאורים  מי  בשם 
2ציון * בתחילת כל הערה ובגופן שונה, וכן צויין בגוף המא־ 'המאמר ב

כדי  תוך  שבאים  ביאורים   .* סימון  הערה  יש  עליהם  המילים  על  מר 
המהלך נכנסו בסוגריים מרובעות ובגופן שונה בתוך מילות המאמר. 

כהנ"ל פוענח ונערך ע"י המערכת.

פ' שופטים: למנות מלך מישראל שנאמר שום תשים עליך מלך )דברים י"ז ט"ו( 
)תצ"ז(: 

לנו  פרק א. הנה צריך להבין מה שקצף שמואל על בנ"י כששאלו ממנו "תנה 
מלך" )ש"א ח' ו'( וגם השם יתברך אמר לו "כי לא אותך מאסו" כו', מה החרי 
אף הזה? הלא זוהי מצותו ית'! כמארז"ל* ג' מצות נצטוו בנ"י בכניסתם לארץ 

ואחת מהם למנות להם מלך )סנהדרין כ' ב'(. 

* כמארז"ל. מה שמדגיש ]שזהו[ "מאמר רז"ל", ]והרי זהו[ פסוק ]שום תשים 
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אומר  ולכן  רשות1,  שזהו  משמע  הי'  ]לבד[  מהפסוק  כי  ]אלא:[  מלך[!  עליך 
שזהו ציווי למנות מלך מישראל.

הנה שרש ענין המכוון במינוי המלך הוא שבו ועל ידו יהיו הישראל בטילים לה', 
יגזור  בכל אשר  וסרים למשמעתו  למלך  בטילים  להיות  צריכים  ישראל  כל  כי 
בעצמו  והנה המלך  י"א(  ת'  )שמ"א  וגו'  יהי' משפט המלך  וזה  כמ"ש שמואל 
בטל לאלהות וכמ"ש דוד המלך ע"ה "אם לא שויתי ודוממתי" (תלים קל"א ב'(, 
דהיינו שנגע הביטול לה' כ"כ בלבבו עד שגם בגשמיות לא הי' יכול להרים עיניו 
ולהגביה לבו בבחי' יש ודבר מה אלא היה כמו בחי' דומם שאין לו תנועה. וזהו 
העיקר* במלך שמחמת זה נק' מלך שהוא מרכבה למדת מלכותו ית' שבאצילות, 

וידוע דפי' מרכבה הוא בחי' הביטול כמו ביטול המרכבה לגבי הרוכב. 

* וזהו העיקר במלך. זה לא בא לפי הסדר2, אולי זהו רק בדוד המלך שהי' לו 
מעלה צדדית ]שהי' בביטול כ"כ עד שהי' כמו דומם[.

ומאחר שהמלך* הוא בטל למלכות שמים וישראל בטילים למלך הרי נמצא בו 
ועל ידו הישראל בטילים לאלקותו ית', וזאת היא עבודת המלך תמיד - להיות 

בו ועל ידו* הנבראי' בטילים לה' ע"י שהוא בטל והם בטילים* אצלו כו'.

* ומאחר שהמלך. דלהיות שהמלך הוא כלי לאלקות - מאיר אצלו גילוי אלקות, 
מלכות דאצילות.

* עבודת המלך. המלך הוא ביטול לגמרי, ו]אעפ"כ הוא מרומם מהעם ומתנשא 
עליהם, כי[ ההתנשאות וההתפשטות ]אינה ממנו עצמו, אלא[ מאיר במלכות 

]דאצילות, שמקבל ממנה[.
מלך[.  שע"י  הביטול  לבין  שבמצוות  ]הביטול  בין  הבדל  יש  אצלו.  בטילים   *

אשר  הגוים  ככל  מלך  עלי  אשימה  ואמרת   .  . הארץ  אל  תבא  "כי  נאמר  שלפנ"ז  דבפסוק    )1
סביבותי". היינו שרק אם תרצה לשים מלך אזי ה' מתיר לך זאת. ולכן מביא זאת דוקא ממאר רז"ל 

ששם כתוב שזו מצוה.
2(  היינו, שהמשפט "וזהו העיקר במלך" אינו המשך ישיר למה שמפליא במעלת דוד המלך, כי זה 
דרגה בביטול מאד גבוהה )וראה בהערה בסוף המאמר(, שלא  היתה אצל כל המלכים כזה ביטול 

גבוה, וזו מעלה צדדית של דוד. 
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למשל תפילין - הביטול פה שזה יותר ]בהמעשה3[, אבל שזה יחדור לפנימיותו 
לפעול את היראה זה לא חודר כמו ]הביטול[ והפחד לפני המלך. 

 ועוד יש טעם פשוט במינוי המלך שינהיג את העם כראוי כי אלמלא מוראה איש 
את רעהו חיים בלעו, והמלך במשפט יעמיד ארץ להצדיק את הצדיק ולהרשיע 

את הרשע. 

חכמים  תלמידי  לצורך  שייכים  אינן  המלך  שבמינוי  אלו  כוונות  שני  והנה 
והם  ת"ח  שאינן  אותן  א'   - מינים  ב'  יש  ישראל  בנשמות  הנה  כי  שבישראל, 
בסומע"ט  בתכלית  וזהירים  מצות  מלאים  הם  ואעפ"כ  וחכמה  מתורה  ריקנים 
שלמעלה  שרשן  ותכונת  מזג  מצד  וזהו  סופרים,  דברי  של  קל  בדקדוק  ואפי' 
שאינו ראוי לקבל בתוכו בחי' תורה וחכמה רק בבחי' מעשה בלבד, וכמו שאנו 
רואים בעליל שיש כמה אנשים שלומדים אצל רב ומיד ביציאתם ממנו מניחים 

התורה ומשכחים עליה כאילו לא היה, ועוסקים בחיי עוה"ז.

ה'  הן הנשמות הגבוהות אותן שהם ת"ח בעלי תורה המשכילים בחכמת  והב' 
ובתורתו יהגו יומם ולילה.

 
והנה לפי ב' הטעמים הנ"ל אנו מוצאים שהנשמות הפשוטות הן לבד הצריכים 
למלך שינהיג אותן כראוי עפ"י טעם הב', אבל מי שתורתו אומנתו ויודע בעצמו 
האסור והמותר והכל ברור לו כשמש ואצ"ל שבודאי הוא צדיק ולא יעשה בזדון 
ושופט  לנביא  רק  כלל  למלך  צריך  אינו  הרי  כו'  שמים  ירא  הוא  ת"ח  סתם  כי 

כשמואל וכיוצא.

אלא  ג"כ  שייך  אינו  זה  המלך  ע"י  לה'  הביטול  בענין  הראשון  טעם  עפ"י  וגם 
לאותן שאינן ת"ח, שהם בחי' יש מצד עצם מציאותן למעלה שלכן אינן ת"ח 
כי החכמה היא בחי' ביטול כח מה, וע"כ כל גיא שוטה כי מבחי' החכמה א"א 
להיות הסתעפות הישות אלא אדרבה בחי' ביטול דוקא, ולכן הם צריכים למלך 
כדי שיתבטלו ביטול היש כביטול העבד לפני המלך כמ"ש שום תשים עליך מלך 

)דברים י"ז ט"ו( שהרי המלך בטל לה',

3(  אינו ברור בכת"י, ואוצ"ל בהמעשה כבפנים.
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אבל הנשמות הגבוהות הנק' ת"ח הם בבחי' ביטול מצד עצם שרשן שלמעלה כי 
איזהו חכם הרואה את הנולד שהחכמ' היא בחי' ראיה שרואה איך שנולד מאין 
ליש ומחדש בכל יום מע"ב והם שנק' אחים וריעים למקום או בנים, הרי אינן 
צריכים למלך כלל להיות מתבטלים על ידו ביטול היש כעבד לפני המלך, שהרי 

הם בטילים מצד עצמן בבחי' ביטול שלמעלה מביטול היש*.

]פועל[  שהוא  למלך  הביטול  את  צריכים  שאינם  היש.  מביטול  שלמעלה   *
ביטול היש, מאחר שאצלם יש ביטול במציאות שלמעלה מביטול של מלך.

 ולכן המלאכים יש עליהם מלך מפני שהם ג"כ בחי' יש ודבר כמו מיכאל וגבריאל, 
הגם שעומדים באהבה ויראה תמיד, הרי מ"מ הוא מציאות נפרד לעצמו ירא ה' 
ואוהבו ע"כ יש עליהם מלך הוא מה שכתוב מלכותך מלכות כל עולמים )תלים 
נשמת  כמו  הגבוהות  הנשמות*  אבל  כנ"ל  דבי"ע  הנשמות  הם  וכן  י"ג(  קמ"ה 
ודם  גדר קבלת המלך בשר  והם למעלה מבחי'  בנים  בבחי'  וכיוצא הם  רשב"י 
נפרד  דבר  שהוא  דהיינו  דייקא  עבד  שהוא  למי  אלא  שאינו  עליהם,  שלמטה 
כנ"ל, שהרי אפי' על אלף בנים לא יקרא האב מלך )כי הם מבחי' אצילות שהוא 

אלהות ממש - עיין ביאור ב' מיני נשמות אלו מצוה מ"ב פ"ב(. 

* הנשמות הגבוהות. ]קשה:[ מקודם הוא הסביר ]שאלו שאינם צריכים מלך 
ופה כתב נשמות גבוהות. וההסבר בזה: מקודם  זה[ נשמות תלמידי חכמים, 
מדבר לפי הטעם הפשטותי .. שתלמיד חכם זה אחד שלומד, ופה מדבר לפי 
דאצילות  נשמות  וזה  חכמה4,  של  ביטול  זה[  חכם  ]שתלמיד  הפנימי  הטעם 

]ולכן כאן אומר "נשמות גבוהות", והיינו נשמות דאצי'[. 

ולכן לא רצה שמואל* להמליך עליהם מלך, כי רצה שיהיו כולם במדרגה זו ואז 
לא יצטרכו למלך בשר ודם, וזהו שאומרים "אבינו מלכנו" - ב' הבחי', ו"באבינו" 
ופשיעה  "פשענו"  אומרים  ו"במלכנו"  בשגגה,  היינו  וחטא  "חטאנו"  אומרים 

היינו בזדון. 

4(  ראה תניא פל"ה בהגה"ה. וראה ג"כ הקדמת החוו"ד ליו"ד.
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בריאה-יצירה- ד[  ]נשמות  הם  אם  נפשך:  ממה  לכאורה  שמואל.  רצה  לא   *
עשי' הם צריכים מלך! ]אז למה לא רצה שמואל למנות מלך[ ואם הם נשמות 
שרשה  אלקית  נפש  כל  באמת  אלא:  למלך?  צריכים  לא  הם  אז  דאצילות 
וא"כ – בגלוי הרי הם ביטול  זה בגלוי בי"ע,  מאצילות, אבל כמו שזה למטה 

היש אבל זה העלם הקרוב לגילוי5.
שהן  מאחר  מלך  להם  שימשח  לשמואל  ה'  ציוה  שאעפ"כ  אחר  והנה  ב.  פרק 
עכ"פ במדריגה זו שצריכים לביטול היש, הנה דוד המלך ע"ה זכה בכתר מלוכה 
זו לעולמי עד, ופי' מצוה זו שנשמור המלוכה לזרע דוד )עיין בחינוך(, ומה שזכה 
לזה הוא לפי שהי' בחי' מרכבה למל' דאצי' ונק' רגל רביעי* וע"כ חותמים בו 

מגן דוד.

 * רגל רביעי. הג' רגליים זה חסד, גבורה, תפארת. והרגל הרביעי זה דוד המלך 
]ספירת המלכות[, ונה"י זה ענפים לחג"ת ]ולכן לא נמנים בארבעת הרגליים[. 

וביאור הענין יש להקדים שמעלת ומדריגת דוד המלך בענין מלכותו על ישראל 
כי  מזרעו,  אחריו  שהיו  המלכים  כל  שאר  של  המדריגה  מן  מעלה  למעלה  היה 
בכל המלכים שאחריו הי' הכוונה כנ"ל פרק א' שבהם ועל ידם הישראל בטילים 
דהע"ה  מעלת  כל  זה  ולא  המלכות  שבמדת  תחתונה  היותר  הוא  זו  ובחי'  לה', 
אלא מעלת המלכים שאחריו, אבל בדוד מעלה יתירה וגדולה מזו הרבה היתה 

בו בענין מלכותו. 

אלא כמו שאמרה האשה התקועית לדוד "ואדוני חכם כחכמת מלאך אלקים" 
בחכמה  מלכותו  שמעמיד  המל',  שבמדת  החכמה  בחי'  דהיינו  כ'(,  י"ד  )ש"ב 
וכמ"ש ויקחהו ממכלאות צאן כו' לרעות ביעקב עמו" )תלים ע"ח ע"א( שכמו 
הרועה מנהל עדרו ומנהיגם בהשגחה פרטית על כל כבשה וכבשה שתהי' רועה 

במרעה טובה ולא יזיקוה המזיקים,

כך דהע"ה הי' מנהיג עמו ומשגיח עליהם להשפיע להם כל הצטרכותם ברוחניות 
ובגשמיות לכל נפש פרטי מעמו וכמ"ש "וכל דבר לא יכחד מן המלך" )שמ"ב 
י"א י"ג( שהיה מזהירם על קיום המצות ומצדיק את הצדיק כו' וכן בגשמיות 

5(  ושמואל רצה לגלות זאת בכולם כך שלא יצטרכו למלך.
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"לכו  ב'(  ג'  )ברכות  כו’  משביע"  הקומץ  "שאין  פרנסה  צריכים  ישראל  עמך 
ופשטו ידיכם בגדוד". 

בכל המלכים  ע"ה משא"כ  בדוד המלך  הי'  בחי' חכמה שבמדת המלכות  והנה 
שאחריו הגם שהיו צדיקים גדולים וחכמים מאד שהרי בשלמה נאמר "ויחכם 
מלמעלה  חכמה  הארת  היה  שלא  חזקי',  וכן  י"א(  ה'  א',  )מלכים  האדם"  מכל 
היינו   - חכמים  שהיו  והגם  בדוד,  הנ"ל  ע"ד  מלכותם  הנהגת  לענין  בהם  מאיר 
בניצוץ הפרטי שלהם שבו האירה מבחי' חכמה )להבין ולהשכיל בתורת ה' ובכל 
לא  בזה   - העם  על  מלכים  שהם  במה  שלהם,  המל'  בבחי'  אבל  בעולם(  אשר 
האירה בחי' החכמה ע"ד הנ"ל אלא בדוד להיותו נשמה כללית, משא"כ בשאר 
העם  שכל  פ"א  לעיל  שנתבאר  אופן  על  אלא  הי'  לא  מלכותם  שענין  המלכים 

בטילים אצלו והוא בטל לאלקות והוא בחי' עשי' דמל' דוד.

יובן  הנה  גם מבחי' החכמה במלכותו  בו  דוד שהי'  בענין מלכות  וביאור הדבר 
עפ"י הקדמה, להבין מארז"ל )ילקוט שמעוני בראשית סי' מ"א( שאדה"ר נתן 
וראה דוד שהי' בר  ומנהיגיו  לדוד ע' שנה משלו כשהראה לו הקב"ה דור דור 

נפלא, ועל כן חסרו לו ע' שנה משני חייו שהיו ראויים להיות אלף שנה*,

ומבואר בזהר פ' וישלח דף קס"ח ע"א שגם האבות נתנו לו ע' שנה, "אברהם 
מאה  ואתקיים  שנין*  ותמנין  מאה  לאתקיימא  לי'  דהוה  שנין,  חמש  לי'  שבק 
כיומי  בעלמא*  לאתקיימא  לי'  הוה  יעקב  חמש,  חסרין  שנין  וחמש  ושבעים 
דאברהם*, ולא אתקיים אלא מאה וארבעין ושבע שנין - חסרין תמניא ועשרין, 
וחסר  כיעקב  שנין  קמ"ז  לאתקיימא  לי'  הוה  שנין  ועשר  מאה  דאתקיים  יוסף 
מנהון תלתין ושבע שנין - הא שבעין דשבקו לי' לדוד מלכא לאתקיימא בהון 
]תרגום: "אברהם הניח לו חמש שנים, שהי' ראוי להתקיים מאה ושמונים שנים והתקיים 
ולא  אברהם  כימי  בעולם  להתקיים  לו  הי'  יעקב  חמש.  חסר   – שנים  וחמש  שבעים  מאה 
מאה  התקיים  יוסף  ושמונה.  עשרים  חסרים   – שנים  ושבע  וארבעים  מאה  אלא  התקיים 
ועשר שנים הי' לו להתקיים מאה ארבעים ושבע שנים כיעקב וחסר מהם שלושים ושבע 

שנים – הרי שבעים שהניחו לו לדוד המלך להתקיים בהם"[. 

* אלף שנה. מדוע דוקא אלף שנה? היות כי הקב"ה אמר לו שאם יעבור עבירה 
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]ימות[ באותו יום6, ואצל הקב"ה יום זה אלף שנה.
* מאה ותמנין שנין. מאיפה יודעים שהי' צריך להתקיים 180 שנה? ]והביאור[ 

כי זה בדוגמת יצחק ]שחי[ 180 שנה. 
* בעלמא. ביעקב מוזכר הלשון בעלמא וגם אצל דוד כתוב בעלמא7 אבל אצל 
וכך  כך  הי'  הזה  הגוף  הקיום  ש]רק8[בעלמא  היות  ומדוע?  לא.  ויוסף  אברהם 
הם  כי  נפטר10  לא  גם  ויעקב  וקיים"  חי  המלך  ש"דוד  כתוב9  כי  ]בלבד[.  שנה 

חיים וקיימים לעולם.
זה  כיומי דיצחק? אלא: אברהם  ]לחיות[  הי' צריך  כיומי דאברהם. לכאורה   *
חסד, יצחק גבורה ויעקב תפארת שזה כולל את שתי הדברים, אבל זה נוטה 

לחסד11. א"כ יעקב נוטה יותר בדרגה לאברהם מאשר ליצחק. 

ויש להפלא, מה ענין כפל הע' שנים שנתנו לו אדם והאבות, ומדוע לא חי כ"א 
כפי השנים שנחסרו מחיי אדם  חייו ק"מ שנה  ימי  הי' צ"ל  ע' שנה, דלכאורה 

והאבות?

והענין כי אדה"ר הוא בחי' חכמה עילאה דאצי' והיא בחי' "חכים ולא בחכמה 
להיות  איך  בבי"ע  ידיעא  חכמה  ממנה  להיות  וסוג  בערך  שאינה  ר"ל  ידיעא" 
הנהגת הנבראים, כי היא מרומם למעלה מעלה מבחי' זו, ולזאת הי' דוד בר נפלא 

כי שרש בחי' דוד הוא בחי' דבר ה' ורוח פיו המחי' כל העולמות. 

והנה הדיבור הי' כלול ובטל בהחכמה, דרך משל: כשאדם טרוד בעמקות חכמתו 
אינו יכול אז לדבר ולהשפיע לזולתו ]היות והוא נעשה בחי' מקבל[. וע"כ לפי 
כלול באדה"ר  לפי שהי'  נפלא  בר  הי'  דיבור העליון  דוד מבחי'  נשמת  ששרש 

חכמה עילאה

6(  כמ"ש "כי ביום אכלך ממנו מות תמות".
7(  במאמר אצלינו לא מופיע הל' בעלמא אצל דוד, אך בזוהר שם כמה שורות לפני כתב "מאדם 

קדמאה הוו שבעין שנין דאתקיים דוד בעלמא".
8(  היינו שרק בעלמא חיו רק מספר מוגבל של שנים, אך במת הם חיים וקיימים לעולם. 

9(  זח"א קצב, ב. ובכ"מ.
10(  ראה תענית ה, ב. ובכ"מ.

ד"ה תקעו בחדש  וראה   , )עמודא דאמצעיתא( איהו רחמי"  ב( "משפט  )יז,  11(  תקו"ז בהקדמה 
תשח"י ס"ה.
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וכדי שיהי' נמשך מהעלמו באדה"ר הי' ע"י הארת הכתר בחכמה שמחמת תוס' 
הארה בחכמה לא הי’ ביכולתה לסבול והוכרח להיות נמשך ממנה הדבור עליון 
דרך משל באדם כשנוספים לו שכליים רבים פתאום ע"י רוה"ק וכיוצא שאז לא 
יוכל להתאפק* ולהעטיף כל אלה בעצמותו ומוכרח לגלות לזולתו מעט שעי"ז 

ירווח וינוח לו.

מוכרחת  הקודש[  ]הרוח  היא  יגלה  הוא  שאם  ]אף[  להתאפק.  יוכל  לא   *
להתרחק12.

 וזהו ענין ע' שנים שנתן לו אדה"ר שהם בחי' ז' מדות שבחכמה הכלולים מעשר, 
שבהם ועל ידם נמשך הארת חכמה עילאה בהדיבור, וזהו שאמר דוד המלך ע"ה 
)תלים ל' ב'( "ארוממך ה' כי דליתני", פירוש - ע"י שנמשך מבחי' "ארוממך" 
שהוא כתר, בהוי' שהוא חכמה, עי"ז כי "דליתני" רצונו לומר ש"דלה דלה" את 

הדבור לבא אל הגילוי מהעלמו בחכמה.

 אך הנה ענין המשכת החכמה מאדה"ר לדוד הוא בחי' המשכה מחכמה העצמיות 
כמו  שבמדות,  החכמה  והיא  חכמה  בחי'  עוד  יש  ואמנם  למדות,  נוגעת  שאינו 
יעמיד  וגבורות כמ"ש "מלך במשפט  הנהגת המלוכה עפ"י חסדים  להיות  איך 
ארץ" (משלי כ"ט ד'( וכנ"ל בענין דוד שהי' בחי' חכמה במלכותו והוא זה, וג"כ 
צריך להיות המשכת עצמיות החסד במדת המל' וכמו שכתוב בדוד "חסדי דוד 
הנאמנים")ישעי' נ"ה ג'( "ויהי דוד עושה חסד לכל עמו" )שמ"ב, ח' ט"ו( שהי' 

בחי' המלוכה שלו מיוסדת על טבע החסד להשפיע לעמו.

וזהו ענין ה' שנים שנתן לו אברהם שהם ה’ חסדים, כי אברהם הי' איש החסד 
להבין:  צריך  לכאורה  ואמנם  ומשקן.  ומאכילן  אורחים  מכניס  שהי'  בו  וכמ"ש 
במקור  במספרן  נחסרו  למה  רוחניים,  והשפעות  כחות  בחי'  הוא  שהכל  מאחר 
שמשם נמשכו, עד כי אדה"ר חי פחות מאלף ע' שנה וכן באברהם כנ"ל, והרי 

המדליק נר מנר אינו מכחיש ומחסר עי"ז אור הראשון? 

12(  סברא היא, וראה לקו"ש ח"ב דברים ס"ד ואילך.
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זו מאדם והאבות בדוד הוא בחי' השפלה עצומה  אך הענין כי המשכת החיות 
שלא כפי ההדרגה, כי הנה נתבאר לעיל שדוד הוא בחי' מל' דאצי', וכתיב בי' 
"וכל דבר לא יכחד מן המלך" )שמ"ב י"א י"ג( שהשגחת המלך היא על כל פרטי 

מעשה אנוש מעמו לא נעלם ממנו דבר,

ולמעלה היינו ג"כ ירידת המל' דאצי' בעולמות בי"ע להחיות ולקיים כל פרטי 
העולמות שבבי"ע "אלף אלפים ישמשוני'" כו' )דניאל ז' י'( ולהשפיע לכל אחד 
כפי מזגו ותכונתו, וכן להשגיח בהשגתה פרטיות על כל מעשיהם ומחשבותיהם 
אורות  לגבי  כלל  ההדרגה  כפי  שלא  בערך  השפלה  בחי'  וה"ז  ותחבולותיהם, 

דאצילות עצמן כמו שהם באצילות שהם בבחי' א"ס ממש.

ולזאת כאשר צריך להיות המשכה מבחי' האצילות, כמו להיות המשכה מחכמה 
כנ"ל  עליונות  מהמדות  וכן  בחכמה  ההנהגה  שתהי'  המלוכה  במדת  עילאה 

באברהם,

אי אפשר שתהי' ההארה ממקומה ומעצמותה שבאצי' מגעת עד שם כי רחוק 
מאצילות  והשפעה  הארה  איזו  נמשכה  אם  אלא  שביניהם,  הערך  הבדל  מאד 
מסתלקת  שהיא  בהכרח  אזי  בי"ע  העולמות  להנהגת  דמל'  זו  בבחי'  להאיר 
ויוצאת ממקומה וממעמדה לגמרי עד שלא המצא המצא עוד במקומה ובמעמדה 

הראשון מפני שכבר יצאה ונמשכה במקום הרחוק בדלוג הערך מאד כנ"ל,

מאיר  אורו  מ"מ  קבוע,  אחד  מקום  על  שעומד  שהגם  הנר  אור  כמשל  ואינו 
ומגיע גם בכל הבית, כי זה אינו אלא כשהמקום קרוב בערך, ולמעלה ג"כ - היינו 
זו, שגם כשהיא במקומה עומדת תוכל להאיר  זו לבחי'  באצילות עצמו מבחי' 
ולהשפיע בחברתה כו', אבל כשהם רחוקים מאד בדלוג הערך לא תגיע ההארה 
כ"א  כנ"ל  התחתון  אל  העליון  של  ומהותו(  מעצמותו  )פי'  ממקומו  המאירה 

כאשר יזיז ויעבור עצמו העליון ממקומו אל התחתון כנ"ל.

הא למה זה דומה לאור הנר שממקומו מאיר עד עשר אמות וכשרוצים שיגיע 
אורו במקום הרחוק עשרים אמה אזי בהכרח לקרבו עשר אמות להלאה ממקום 
ההארה  גילוי  להיות  יוכל  עצמו  דבאצילות  למעלה,  ממש  ככה  ומעמדו,  מצבו 

המאירה ממקום ובחי' היותר עליונה נמשכת עד בחי' היותר תחתונה,
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הגם שהוא בריחוק עשר ספירות מ"מ הרי כולם בסוג וערך א' ד"איהו וגרמוהי 
לא  ולכן  במציאות[,  ביטול  ]שזה  כו'  המדע  שהוא  בתכלית  בהן  שמיוחד  חד" 
הליכה  בזה  אין  כי  זולתו  לבחינות  מאורו  במה שמאיר  בהמאור  חיסרון  נעשה 

ויציאה מעצמותו.

 אבל להיות ההארה נמשכת ומגעת גם בבי"ע אי אפשר להיות אם היא מאירה 
ממקומה ומהותה ועצמותה שבאצילות כי רחוקים מאד זה מזה בדילוג הערך 
דאצילות  י"ס  הם  אחורנית,  מעלות  עשר  ממקומה  שתרד  ע"י  לא  אם  כנ"ל 
ותתלבש בראש הבריאה - שאז תתפשט ותגיע אורה בכל אותו העולם, וא"כ 

בהכרח שכבר היא מסתלקת ויוצאת מכלל עולם האצילות כנ"ל במשל.

ולכן השנים שנתנו אדה"ר והאבות לדוד המלך ע"ה נחסרו ממש משני חייהם, 
מאצי'  הערך  בדילוג  גדולה  ירידה  בדרך  עליונים  אורות  המשכות  בחי'  הם  כי 
משם,  ונחסרים  מאצילות  שמסתלקים  בהכרח  בבי"ע  יורדים  וכשהם  לבי"ע, 
ולכן נק' זה בשם מתנה כמ"ש "חיים שאל ממך נתת לו" )תלים כ"א ה'( כמו 

הנותן מתנה לחבירו שמשנותנה לחבירו נחסרת אצלו.

 והנה יצחק לא נתן לדוד כלום. והטעם, לפי שמדרגתו הוא דין כמ"ש "ופחד 
והשפעה  הארה  לקבל  לדוד  מהצורך  ואין  מ"ב(  ל"א  )בראשית  לי"  הי'  יצחק 
דבחי' דינים אלו ממנו, כי גם בלאו הכי הרי "דינא דמלכותא דינא" כמ"ש "מלך 
העליון  דין  בית  בחי'  הוא  שיצחק  אלא  ד'(  כ"ט  )משלי  ארץ"  יעמיד  במשפט 
ונק' דינא קשיא ומל' היא ב"ד התחתון ונקראת דינא רפיא וא"כ הרי אין דוד 
צריך לקבל כלל מיצחק שלא יתוספו ויתגדלו הגבורות והדינים, אלא נהפוך הוא 

שצריך לקבל תוספת חסדים והיינו מאברהם.

ויעקב נתן לדוד כ"ח שנה, הוא ענין מ"ש במשה רבינו ע"ה יגדל נא כ"ח אד' 
כ"ח  שעולה  אדנ"י*  שם  של  דמילוי  ומילוי  המילוי  שהוא  י"ז(  י"ד  )במדבר 

אותיות ובחי' זו נתן יעקב לדוד. 

* מילוי שם אדנ"י. ]היינו[ אור שמתלבש במלכות.
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והענין, כי שם אד' הוא מקור דבי"ע ומתלבש בהם להחיותם, כי שם אדנות הוא 
דוקא כשיש עבדים כמ"ש בזהר דאנת אשתמודע אדון על כולא, ופי' מילוי אד' 
היינו בחי' ההעלם שבו מה שאינו יכול להתגלות בבי"ע להחיותם ולהיות בבחי' 

גילוי האדנות והשררה, אלא נעלם וכמוס הוא בו שזה נק' בשם מילוי.

אותן  תוך  והסתר  העלם  בבחי'  שהם  התיבה  של  האותיות  של  המילוי  עד"מ 
האותיות, שהרי זולתו אינו שומע רק מה שיוצא מפיו מפורש שהם גוף האותיות 

אבל המילוי שלהם כמוס בתוכן בבחי' העלם.

וכך בחי' אד' הוא הגילוי הנמשך בבי"ע להחיותם ע"י מה שהוא אדון עליהם 
ומלכותו מל' כל עולמים שזהו גופא הוא המחי' אותם, אבל פנימית ועצמותו 
שלו  המילוי  ענין  וזהו  בו  הוא  וכמוס  נעלם  אלא  בבי"ע  להתגלות  יכול  אינו 

שעולה בגימ' כ"ח דהיינו כחו ופנימיותו,

ולכן משה רבינו ע"ה כשרצה להמשיך סליחה ומחילה לישראל על חטא העגל 
אמר יגדל נא כח א"ד, שיתגלה בחי' הכח וההעלם של שם א"ד שעי"ז יהי' נושא 

עון, כי הוא מבחי' ארך אפים* שהוא נושא עון.

* בחי' ארך אפים. זה הדרגה של כתר, וכתר מאיר במלכות ]כלשון הזוהר13[ 
"כתר עליון איהו כתר מלכות", ו"נעוץ תחילתן בסופן". 

הג"ה: עיין ביאורי הזהר פ' תשא בענין מחצית השקל, מבואר שם פי' וענין מילוי 
שהוא כמו אדם המדבר איזה ענין, ויש לו בזה כונה עמוקה שאינה נראית בגילוי 
מתוך דברו, אלא שהיא אצלו במוחו בעת שמדבר, והדבור הוא ענין אחר, ונמצא 
אותו הכונה היא פנימי' הדבר שמדבר כו', ועד"ז יתפרש מילוי א"ד שהוא פנימי' 

שם א"ד כנ"ל. ]ע"כ ההג"ה[. 

וזהו ג"כ משרז"ל "כל העונה אמן יהא שמי' רבא בכל כחו קורעים לו גזר דין 
של ע' שנה" )ע' שבת קי"ט ב' זח"ג כ' א'( פי' בכל כחו - של איש"ר שיש בו 
כ"ח אותיות, וכן מיתגדל עד איש"ר יש ג"כ כ"ח תיבות, והם בחי' המילוי דאד' 

13(  שאומרים ב"פתח אליהו".
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שהוא כח ופנימית דאד' )ולכן קורעים לו גזר דיון ע"ד הנ"ל במשה(,

מילוי  זו שהיא  פי' שהמשיך הארה  לדוד  יעקב  כ"ח שנה שנתן  ענין  ג"כ  וזהו 
אד' ועיקר כחו להתלבש במדת המל' המאירה במלכות דוד, כי יעקב הוא בריח 
כי הוא בחי'  התיכון שמבריח מן קצה עליונה דכתר עד קצה התחתונה דמל', 
הרבים  "ברחמיך  שאומרים  כמו  מעלה  מלמעלה  מעורר  רחמנות  וע"י  רחמים 

רחם עלינו", לכן הוא דוקא שהמשיך בו בחי' כ"ח אותיות דמילוי הנ"ל.
יוסף נתן לדוד ל"ז שנה, הוא יו"ד ספירות, כי ג' ראשונות נק' ל' לפי שכל א' 
שני  "ויהיו  בפי'  בזהר  המבואר  וכענין  ז',  נק'  תחתונות  וז'  מעשר,  כלול  מהם 
חיי שרה מאה שנה" - בחי' כתר, "ועשרים שנה" – אבא ואימא, שכל א' כלול 
מעשר. "ושבע שנים" - הם ז' תחתונות, וכך הוא ענין ל"ז דיוסף שהג' ראשונות 

נק' ל', וז' תחתונות הם ז' כמספרן.

אך להבין מהו ענין ג' ראשונות שנתן יוסף לדוד? והלא אדה"ר נתן בו ממדרגתו 
שהוא בחי' החכמה.

אך הענין כי נת"ל שיש ב' מיני המשכות החכמה במל': א' היא החכמה עילאה 
ב' החכמה שבמדות, כי הנה החכמה שבמדות היא איך להיות הנהגת העולמות 

ואיך יהי' המשכת החסד או הדין או הרחמנות,

ונק' מוחין דזעיר אנפין, אבל החכמה דאצי' בעצמותה היא למעלה מעלה מגדר 
המדות ואפי' מהיות מוחין וטעם למדה להנהיג את המדה, אלא היא בחי' חכמה 

עצמיות,

כמו על דרך משל שיש למטה חכמות שאינן נוגעי' למדות כמו חכמת התלמוד 
זמינין  דאינון  "תלתא  הזהר  מאמר  בפי'  בסידור  וכמ"ש  כו'  חכמות  ושארי 

מקדש" שבפ' אמור עיין שם ביאור ענין קדש מלה בגרמה הוא.

והנה בבחי' מל' נמשכים ג"כ מב' מיני חכמה אלו, יוסף השפיע מבחי' החכמה 
שבמדות דהיינו להיות בחי' חכמה במל' להנהיג את המלוכה בחכמה להשפיע 

לכל אחד כפי מזגו ותכונתו לא להוסיף ולא לגרוע,
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השפיע  עילאה  מחכמה  ששרשו  אדה"ר  אבל  תתאה  חכמה  בחי'  הנקרא  וזהו 
בו עצמיות החכמה שאינו נוגע למדות כלל, ולפי שיוסף הוא השליט על הארץ 
המל'  במדת  המשפיע  עיקר  שהוא  עליון  צדיק  אנפין  זעיר  יסוד  מבחי'  שהי' 
כמ"ש ויוסף כו' הוא המשביר כו' )בראשית מ"ב ו'( ולכך נתן הוא ביחוד מכל 
העשר ספירות לדוד שהוא בחי' מל' ג' ראשונות וגם ז' תחתונות שהן הן ל"ז 

שנה הנ"ל*:

צריך  ]דלעיל[ שהי'  לפי המבואר פה, מתורצת השאלה  יוצא  הנ"ל. עכשיו   *
לחיות ק"מ שנה, אלא: שזה ]השבעים מאדה"ר והשבעים מהאבות[ אותו ענין, 

רק זה ]מדאה"ר[ באופן עצמי14 וזה ]מהאבות[ באופן של התפשטות15.

והנה מכל אורות אלו הנמשכים למעלה במל' דאצי' מכל בחי' הנ"ל אדם והאבות, 
מכולן נמשך בדוד, כי כללות מל' דאצי' האירה במל' דוד, להיות במלכותו ג"כ 
ב' מיני חכמה הנ"ל וה' חסדים דאברהם וכ"ח א"ד דיעקב וז' תחתונות ע"י יוסף 
כו' והוא ע"ד מה שכתוב ביהושע "איש אשר רוח בו" )במדבר נ"ז י"ח( "שיכול 

להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד" )ספרי פ' פנחס ק"מ(,

דהיינו שנמשך בו מבחי' כללות חכמה עליונה שכוללת כל ס' רבוא דעות של 
ס' רבוא נשמות כו', וכך בדוד גם במה שהי' מלך על כל העם נמשך ונתלבש ג"כ 

מבחי' חכמה והיא בחי' כללות החכמה שכולל לכל הדיעות כו',

משא"כ בכל המלכים שמה שהיו חכמים היינו שנתלבשה בחי' החכמה בניצוץ 
הפרטי שלהם כפי מה שהוא במזגו ותכונתו, אבל אין זה נוגע כלל לכל העם וה"ז 

פרט ולא כלל וד"ל. 

ולסיבה זו זכה דוד בכתר מלוכה, לפי שהי' מרכבה ממש להמל' כנ"ל, אמנם ענין 
שאול הוא שהי' מבחי' בינה שלמעלה מן המל' וכמ"ש "שאול מרחובות הנהר" 
)בראשית ל"ו ל"ז(, וידוע דהבינה נקראת רחובות הנהר ולפי שהוא למעלה מן 

14(  כמבואר בפנים שאדה"ר המשיך לו "עצמיות החכמה עילאה".
15(  כמבואר בפנים שהאבות המשיכו לו הארת החכמה השייכת למידות )יוסף(, ה' חסדים, ומילוי 

שם אדנ"י )יעקב(.   
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המל' לכן לא נתקיימה המלוכה בידו

)וגם* לעוצם מעלתו הי' הקפידא עליו ביותר עד שבאחת עלתה לו, על דרך מה 
שכתוב "וסביביו נשערה מאד")תלים נ' ג'(( אלא ששאל נשאל מבחינתו הגבוה 
וצריך  קשות  ההתחלות  שכל  לפי  המלוכה  ענין  להמציא  כדי  התחתון  לעולם 
להיות ממקום היותר גבוה, כידוע בענין חנוכת המזבח ( ע' מצות נר חנוכה ובמה 

שנתבאר שם ביאור מצוה ק"ז: 
* וגם. הוא בא להסביר ]איך אפ"ל שהסיבה שלא נתקיימה מלכותו היא מצד 
מעלתו,  גודל  מצד  ]לא  נתקיימה  שלא  בתנ"ך  כתוב  שהרי  הגבוהה[,  דרגתו 

אלא[ היות ועשה עבירה!16 

אך עדיין צריך להבין, מהו שהמשיח ג"כ יהי' מלך, דלפי מה שנת"ל פ"א קשה, 
כי בזמן ביאת משיח במהרה בימינו אמן יהיו כל בני ישראל ת"ח כמ"ש "ומלאה 
הארץ דעה את ה'" )ישעי' י"א ט'( וכתיב "ולא ילמדו עוד איש את רעהו" )ירמי, 
ל"א ל"ג( וא"כ למה צריכים למלך? וכן קשה על המצוה שבתורה למנות מלך 
לפי  קשה  וא"כ  בכך,  נצטוו  ת"ח  גם  וא"כ  לכולנו  אחת  תורה  והלא  בישראל, 

משנת"ל פ"א17. 

ה'  בתורת  שמשכילים  הגם  ת"ח,  על  גם  מלוכה  בחי'  שייך  דבאמת  הענין,  אך 
בחי'  שהיא  אלא  פ"א,  הנ"ל  דרך  על  כעבד  ביטול  בבחי'  להיות  נצרכים  ואינן 
מלוכה יותר נעלית. והענין כי התורה היא בחי' בלי גבול וכמאמר "ילכו מחיל 

אל חיל" )תלים פ"ד ח'(,

שיש בחי' מדריגות אין קץ ותכלית הכל בבחי' עילוי אחר עילוי באופן השגת 
והיינו ע"י משיח  גילוי אלקות בהשגת פנימי' התורה  יהי'  והנה לע"ל  התורה, 
אעפ"כ  אכן  בהעלם,  כעת  שהי'  מה  גם  העם  לכל  התורה  פנימי'  ילמוד  שהוא 
בודאי הוא בעצמו יכיר יותר, כי לא כל מה שמשיג בעצמו יכול לגלות וללמד 

לכל העם כי לא יוכלו להשיג.

16(  וע"ז מבאר שגם העונש על העבירה הוא מצד עוצם מעלתו - כי הקב"ה מדקדק עם צדיקים 
כחוט השערה כדרז"ל עה"פ "וסביביו נשערה מאד". 

17(  שת"ח אינם צריכים למלך.
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 והנה מחמת בחי' זו נק' מל', דכמו ענין המלוכה שלמטה הוא רק בחי' הביטול 
היינו מה שהוא למעלה מהגבלת שכלו כי לדבר שמתיישב בשכלו בטוב טעם 
ודעת – אין צריך ע"ז לפקודת המלך שהרי גם בלא מצותו נכון הדבר מצד עצמו 

וטוב הוא בעיניו,

אלא הפקודה הוא רק על דבר שהוא נגד שכלו והוא פלאי ממנו, שאעפ"כ מצד 
הפקודה והגזירה מוכרח לקיים אותה ומבטל רצונו לרצון המלך כי אינו יודע לב 
לגבי למעלה מן החכמה שלו שאע"פ  ביטול  וה"ז בחי'  )וטעמו הכמוס(  המלך 
שאינו מתיישב בשכלו שומע לגזירת המלך שאצלו נכון הוא ויש לו טוב טעם. 

ועד"ז יובן ג"כ בענין התורה שיש בה מצות וחוקים – המצות הם המושגים כמו 
ציצית ותפילין, והחוקים הם כמו פרה אדומה ושעטנז שצמר ופשתים, כל חד 

לחודי' שרי וכן כל א' מהם עם משי, רק צמר ופשתים יחדיו "לא תלבש" כו'.

והנה טעמי תורה יתגלו לעתיד לבוא ע"י המשיח אכן לו בעצמו יתגלה הרבה יותר 
לאין קץ ותכלית ממה שיוכל הוא לגלות לעם וכמ"ש בו "הנה ישכיל ]מאברהם[ 
]מאדה"ר["  מאד  רבינו[  ]ממשה  וגבה  ]מיעקב[  ונשא  ]מיצחק[  ירום  עבדי, 
כו', "וגבה מאד" אותיות  י"ג'18(, והם ה' עליות "ישכיל מאברהם"  נ"ב  )ישעי' 

אדם, שיהי' למעלה גם מאדה"ר שהוא ח"ע, כי למשיח יתגלה יותר.

עד  ת"ח  במדריגת  כולם  אז  שיהיו  הגם  ישראל  על  מלך  ג"כ  משיח  יהי'  ולכן   
שגם טעמי התורה יתגלה להם, מ"מ הרי לא כל מה שיתגלה למשיח יתגלה להם 
אלא יהא בחי' מקיף עליהם. ומצד זה נק' בשם מלך עליהם שהמלוכה היא מה 

שלמעלה מן השכל של המקבל. 

ועפ"י הקבלה הוא כך: כי הנבראים דבי"ע יש עליהם מלך תתאה מל' דאצילות 
- בחי' עתיק הוא מה שלמעלה מהשכל מלשון  והיינו  שנעשה עתיק לבריאה, 
עולמות  שבג'  הנבראים  השגת  מן  ונבדל  שנעתק  ה'(  ט'  )איוב  הרים  המעתיק 
בי"ע, אלא הוא בבחי' מקיף עליהם כמשל גזירת המלך על העבד שהעבד מבטל 

18(  ובתנחומא עה"פ.
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רצונו כי הוא למעלה מהשגתו כו',

ונק' זה בשם מל' דאצי' על בי"ע. אבל לגבי הנשמות דאצי' הנק' אחים לזעיר-
אנפין ונוקבא, אין זה ]המלכות דאצי'[ בחי' מקיף והעלם כלל שהרי נק' אחים 
ממש להספי' כנ"ל, ומ"מ הרי גם עליהם יש בחי' מקיף והוא מה שמל' דא"ק 

נעשה עתיק לאצילות,

פי' עתיק דאצי' מה שמתנשא מימות עולם הם יומי' עילאי' שהם מדות דאצי', 
ונעתק ונבדל מהם והגבה מאד נעלה מהשגתם הוא בחי' המל' דא"ק על אצילות.

 ושם יהי' שרש המשיח וזהו "וגבה מא"ד"* שנאמר בו, ועליו נאמר "חיים שאל 
חיים  דאצי' שקבל  בדוד שהי' ממל'  כמו  ולא  ה'(  כ"א  )תלים  לו"  נתתה  ממך 
 – "נתת"  במשיח  משא"כ  פ"ב,  כנ"ל  דאצילות  הספי'  שהם  והאבות  מאדה"ר 

אתה, הא"ס בעצמו כו'.

 * מא"ד. דרגה של כתר.

 ומצד זה יהי' בחי' מלך על ישראל, הגם שיהיו ת"ח* והגם שיתגלו טעמי מצות 
אבל לא כל מה שיתגלה לו. ולכן נק' רב ומלך – מפני מה שיגלה טעמי מצות 
נק' מלך.  ומפני מה שישאר בבחי' מקיף עליהם  רב,  נק'  יהי’  בהשגה לישראל 

ועד"ז יובן ג"כ עוד ענין מל' דא"ס כתר לא"ק כו'. והמבין יבין.

* הגם שיהיו ת"ח. לפי"ז עוד לא מוסבר בשביל מה צריכים את המלך19? הרי 
הם בטילים מעצמם! אלא: ]מהמבואר במאמר מובן ש[ יש ג' סוגים בביטול: 
א. ביטול בתכלית ד'אפס'. ב. ביטול במציאות שזה ת"ח. ג. ביטול היש וזה כל 
המלכים. ]ועפ"ז מובן ש[ הם רק בביטול במציאות והוא פועל בהם את הביטול 
בתכלית ד'אפס'. ואע"פ שזה מרומם מהם, אלא באופן מקיף זה פועל בהם. 
וגם, שהוא ]הת"ח[ הרי יודע שיש ביטול יותר נעלה והוא רוצה להיות בביטול 

זה מבאר בפירוש  19(  כנראה שאלתו היא לא בשביל מה בכלל צריכים הת"ח את המלך, שהרי 
להשפיע להם את מה שיתגלה לו למעלה מהשגתם באופן מקיף. אלא כוונת שאלתו היא – בשביל 
מה צריכים הת"ח את המלך עבור הביטול, והרי גם הם בטלים במציאות! ועונה שגם בביטול יש 

דרגה גבוהה יותר שאין להם, כדלקמן. 
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בתכלית ]וזה פועל בו[ לב נשבר.
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הוספה

טעמי נתינת צדקה לפני התפילה,
ופרטי המנהגים בזה ע"פ תורת החסידות20 

- ליקוט -

הת' חיים הכהן שי' ברנדלר

תלמיד בישיבה

טעמי המנהג

מבואר  וכן  פניך.  אחזה  בצדק  אני  שנאמר22  התפילה  לפני  צדקה  לתת  טוב21  א. 
בגמרא23 שר"א נתן פרוטה לעני ואח"כ התפלל. 

לפני  וע"כ  צרכיו,  ענינה בקשת  הוא, מאחר שהתפילה  בזה  והטעם24 הפשוט  ב.   
צרכיו  את  לו  יתן  הקב"ה  אף  לעני  צדקה  שיתן  ע"י  מהקב"ה  צרכיו  לבקש  שנעמד 

בתורת צדקה - מדה כנגד מדה. 

ד. והטעם25 הפנימי בנתינת הצדקה, מפני שיש קטרוגים על האדם ודנין אותו אם 
להכנס,  יוכל  הצדקה  וע"י  בתפלה,  הקב"ה  המלכים  מלכי  מלך  להיכל  להכנס  ראוי 

דכתיב "אני בצדק אחזה פניך".

20(  פרק ג. פרק ב נדפס בקובץ הערות קנח דישיבתנו ע' 114. 
להלכות  הדומה  ובסגנון  קלה  בעריכה  נשיאנו,  רבותינו  מדברי  ציטוטים  רובם  דלקמן  הסעיפים 
)'שו"ע החסידותי' - ראה אג"ק ח"ו ע' תצו(. החיבור וההקשר ביניהם ע"פ הבנת העורך  פסוקות 

בדרך אפשר בלבד.
21(  שו"ע אדה"ז סי' צב ס"י.

22(  תהלים יז, טו.
23(  בבא בתרא י, א.

24(  שיחת כ"ק אד"ש מה"מ י"א ניסן תשל"ד.
25(  לקו"ת תבוא מג, סע"ב ואילך.
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 ועוד26, שכדי לקבל את הגילוי פנימיות האלקות המתגלה בכונת האדם בתפילה, 
שהוא ניתן מלמעלה בתורת צדקה - עליו לתת ג"כ צדקה לעני.

ה. ענין27 נתינת הצדקה לפני התפילה הוא גם סגולה ג"כ להרבה ענינים )וביניהם: 
כונה בתפילה, הצלה ממ"ז28, חיות מרובה בתפילה29, ועוד רבות(.

זמן הנתינה ואופנה30

ו. זמן31 נתינת הצדקה הוא לפני התפילה דהיינו קודם שמו"ע, אלא שאין להפסיק 
בין גאולה לתפילה ולכן נהגו לתת לפנ"ז - לפני שיורד הש"ץ לפני התיבה בישתבח, 
הצדקה  לתת  נוהגים32  ויש  להתפלל.  הש"ץ  שהתחיל  מאחר  הפסק  יהי'  שלא  כדי 

באמירת "ואתה מושל בכל" בויברך דוד ויש בזה טעם ע"פ הקבלה33.

ועכשיו34 שנוהגים שהש"ץ יורד לפני התיבה כבר בהודו, על כן המנהג לתת צדקה 
לפני התחלת כל התפילה דהיינו לפני הודו, כדי לא להפסיק מאחר שהתחיל הש"ץ 

את התפילה. ועוד35, שיש ענין נוסף לתת לפני התחלת כל התפילה36.

ו. ואמנם37 מי שנוהג לתת באמירת ויברך דוד לא יפסיק ממנהגו, מאחר שזה ענין 
טוב ע"פ קבלה וכו' ובתנאי38 שאין זה מבלבלו מתפילתו, רק שכדאי שיוסיף ויתן גם 

לפני התחלת התפילה ממש דהיינו לפני הודו.

26(  תניא אגה"ק, ס"ח )קיב, ב(.
27(  בריבוי מקומות באג"ק כ"ק אד"ש מה"מ.

28(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ ח"ז ע' שסב.
29(  היום יום ב' כסליו. ספר המנהגים חב"ד ע' 8.

30(  להעיר שכ"ק אד"ש מה"מ ייסד 'קרן השנה' שע"י הנתינה של סכום שכולל פרוטה עבור כל 
יום בשנה מקיימים הנתינה לצדקה כל יום גם אם שכח וכיו"ב )ראה לקו"ש ח"ב ע' 651(.

31(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ חי"א ע' שכד.
32(  ראה שו"ע אדה"ז סי' נא, סי"א.

33(  ראה סידור האריז"ל במקומו.
34(  שם.

35(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ חי"ט ע' עא. ועפ"ז הנתינה לפני הודו אינה דיעבד )רק כדי לא להפסיק 
בתפילה, כנ"ל( אלא יש בכך ענין בדוקא.

36(  וכן מנהג כ"ק אד"ש מה"מ.
37(  שם.

38(  התוועדויות תשמ"ב ח"ד ע' 2170.
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ז טוב39 לתת הצדקה כבר לפני הנחת התפילין ויש בזה סגולה לכמה ענינים, ועוד40 
שקודם קיום כל מצווה כדאי לתת צדקה.

מנחה  תפילת  לפני  גם  לתת  צריך  התפילה  לפני  הצדקה  נתינת  ענין  מצד41  ח. 
ותפילת ערבית, אלא דע"פ כתבי האריז"ל אין לתת צדקה בלילה ולכן לפני תפילת 
ערבית לא נותנים. ]במה דברים אמורים42 כשנותן מעצמו, אך אם רואה עני מבקש 

חייב ליתן אפי' בלילה[.

מחשבות זרות בתפילה ודרך
מניעתם ע"פ תורת החסידות43

- ליקוט -

טעם עליית המחשבות זרות בתפילה

א. הטעם44 להתגברות המחשבות זרות בשעת התפלה דוקא, כי התפילה נקראת 
שעת קרבא, שאז נלחם האדם לנצח את נפשו הבהמית, ועל כן מתגברת בכל כחה 
בשעת  שלא  כאלה  רעות  מחשבות  לו  עולין  היה  שלא  שונות,  במ"ז  האדם  לבלבל 
התפלה, כי בשעת מלחמה טבע הנלחם להתגבר בכל כחו על זולתו לנצחו ולהכניעו.

 ב. ועל כן, אל יפול ליבו בקרבו להיות עצב מזה שעלו לו המחשבות זרות, מאחר 
שאין סיבת עלייתם מחמת שלא התכונן לתפילה כדבעי, שהרי המחשבות זרות באות 
מהנפש הבהמית ואילו הכוונה בתפילה באה מהנפש האלקית, וע"כ אדרבה יתחזק 

39(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ 
40(  ראה היום יום ו' תמוז.

41(  ראה באריכות 'שערי צדקה' ע' קלו ואילך, וש"נ.
42(  שם ע' קלח, וש"נ.

43(  פרק ד. הסעיפים דלקמן רובם ציטוטים מדברי רבותינו נשיאנו, בעריכה קלה ובסגנון הדומה 
להלכות פסוקות )'שו"ע החסידותי'- ראה אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ ח"ו ע' תצו(. החיבור וההקשר 

ביניהם הוא ע"פ הבנת העורך בדרך אפשר בלבד.
44(  שער התפילה )לכ"ק אדמו"ר האמצעי( נ, א. וראה ג"כ תניא פרק כ"ח )לה, ע"ב(.
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יותר ויוסיף אומץ בכל כחו בכוונת התפילה בחדווה ושמחה יתירה מאחר שהמחשבות 
זרות מראות שנלחם עם הנפש הבהמית כדבעי וע"כ נלחמת בכל מאמצי כחה. 

או  התפילה  )שלפני  ההתבוננות  בתחילת  עומד  כאשר  אמורים45,  דברים  במה  ג. 
בכל שלב בתפילה כפי ענינו(, אך אם בעיצומה של ההתבוננות כשהוא נתון בעומק 
הענין עולות לו המחשבות זרות, הרי זה מוכיח שלא הצליח בתפילה כדבעי, מאחר 
אז  מקום  כל  אין  שבתפילה,  בהתבוננות  שקוע  המוח  היה  ואילו  הוא,  אחד  שהמוח 

במוח שתעלה בו מחשבה זרה.

אופן המלחמה איתם

זרה  בהעלאת המידות של המחשבה  לעסוק  יהי שוטה  אל  המ"ז,  ד. כשעולות46   
ולהתעסק איתם, כי רק צדיק יכול לעסוק בכך מאחר שהמחשבות זרות אינם משלו 
אותם  יעלה  איך  שבליבו,  מהרע   - משלו  לו  שנופלות  מי  אך  אחרים,  משל  אלא 

לקדושה בעוד הוא עצמו מקושר לרע. 

 ה. עפ"י הנ"ל47 )סעיפים א-ב(, שסיבת המחשבות זרות הם הנפש הבהמית, הרי 
לבלבלו,  כדי  עימו  ומדבר  ומשיח  עו"ג רשע  לנגדו  ועומד  בכונה  זה כאדם המתפלל 
שזאת עצתו בודאי שלא להשיב לו מטוב ועד רע ולעשות עצמו כחרש לא ישמע, כך 
אל ישיב מאומה ושום טענה ומענה נגד המחשבה זרה כי המתאבק עם מנוול מתנוול 
ג"כ, רק יעשה עצמו כלא יודע ולא שומע ההרהורי' שנפלו לו ויסירם מדעתו, ויוסיף 

אומץ בכח כוונתו.

ו. ואם48 יקשה לו להסירם מדעתו מפני שטורדים דעתו מאד בחזקה, אזי ישפיל 
נפשו לה' ויתחנן לו ית' במחשבתו לרחם עליו ברחמיו המרובים, ולמענו יעשה.

ומגרשים  מאירות  שהאותיות  לפניו  פתוח  הסידור  או  הספר  שיהי'  וצריך49  ז. 
המחשבות זרות, וגם במקום שצריך להתבונן בפי' המילות, צריך להיות הסידור פתוח 
לפניו באותו מקום שנמצא בו, וכשירגיש שמתחילות המחשבות לשוטט יביט בסידור 

וכמאמר רז"ל אותיות מאירות.

45(  שיעורים בספר התניא פרק כ"ח כאן, הערה 2. 
46(  תניא שם. 

47(  שם.

48(  שם.
49(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ ח"ז ע' שסב. וראה ג"כ חי"ח ע' שנו. חי"ד ע' שכו.
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מניעתם מלכתחילה

ח. העצה50 לזה היא להתפלל מתוך הסידור.

ומחשבות  בטלים  דברים  בסיבת  באים  התפלה  בעת  זרות  המחשבות  סיבת51  ט. 
בטלות קודם התפלה, וככל אשר ישמור את עצמו מזה ימעטו המחשבות זרות בעת 

התפלה

באופן  )וגם  בתפילה  זרות  המחשבות  למניעת  המועילים  נוספים  ענינים  כמה  י. 
כללי(: 

א. שיהיו52 חקוקים בזכרונו בתיבותיהם כמה פרקים משניות וכמה פרקים תניא, 
בכדי  עליהם  יעבור  לזמן  ומזמן  זקן(,  פני  והדרת  )ד"ה  קדושים  ס"פ  הלקו"ת  וכן 
התפילין  בדיקת54  ג.  התפילה.  לפני  לצדקה  פרוטות  כמה  נתינת53  ב.  לשכחם.  לא 
והמזוזות. ד. אמירת55 כמה פרקי תהילים לפני התפילה ולאחרי'. ה. הנחת56 תפילין 
וחרטה  תשובה59  ח.  עזרא.  טבילת58  ז.  והלשון.  הברית  קדושת  שמירת57  ו.  דר"ת. 
גמורה על דברים לא רצויים שעשה בעבר, וקבלה על להבא. ט. התבוננות60 בענינים 

של אהבת ישראל. 

50(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ ח"י ע' מב. וראה ג"כ באות ז לעיל, וש"נ.
51(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ ח"ח עמוד א.

52(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ ח"ו ע' רח. ח"ח ע' א. ח"ט ע' רנ. 
53(  ח"ח שם. חט"ו ע' פ.

54(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ חי"ג ע' קה. 
55(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ חי"ז ע' קעו.
56(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ חי"ג ע' קלו.
57(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ ח"ט ע' רנ. 
58(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ ח"י עי' מב.

59(  אג"ק כ"ק אד"ש מה"מ חט"ו ע' פח.
60(  אג"ק שם )ושם: "ובודאי למד בעיון בתניא קדישא פרק ל"ב ומצות אהבת ישראל בסהמ"צ 

להצ"צ"(.



לזכות
ראש הישיבה

הגה"ח הרב יוסף יצחק שי' ווילשאנסקי
וכל הנהלת הישיבה הרוחנית והגשמית, 
הר"מים, המשפיעים, משגיחים, נו"נים 

וצוותי העובדים, תלמידי התמימים 
ובוגרי הישיבה.



לע"נ

הרה"ח הרה"ת הרב רפאל ע"ה בן הרה"ח הרה"ת 
בצלאל ע"ה

ווילשאנסקי

שליח כ"ק אד"ש מה"מ במזכירות "לשכת 
ליובאוויטש" בפאריז, משפיע דאנ"ש בשכונת 
המלך - קראון הייטס וחבר וועד קופת רבינו.

נלב"ע בג' שבט תשע"ו

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי גדולה 
בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ תיכף ומיד ממש



לזכות 
 ידידנו הנגיד הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם

 עוסק בצ"צ באמונה
 מסור ונתון בלו"נ לכל עניני כ"ק אד"ש מה"מ

 ובפרט בכל הקשור בעניני גאולה ומשיח
אחיעזר ואחיסמך, ומעמודי התווך דישיבתנו 

הק'
 הרה"ח הרב שלמה שי' קאליש וב"ב שיחיו

 והצלחה רבה לו ולכל בני משפחתו
בגשמיות וברוחניות ויזכה לקבל פני כ"ק 

 אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מתוך בריאות איתנה, ומתוך שמחה וטוב לבב

תיכף ומיד ממש!



לזכות 
הרה"ג הרה"ח אליהו שי' בן רחל נעמי תחי' 

ראש וראשון לכל דבר שבקדושה 
תמכין דאורייתא לכל עניני הישיבה ברוח 

נדיבה
ולזכות זוגתו הנכבדה

מרת יונה נחמה בת מאטיל לאה תחי'
שלוסברג

יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, 
וימלא השי"ת כל משאלות לבבם לטובה 

ולברכה בטוב הנראה והנגלה, והעיקר - לקבל 
פני משיח צדקנו תומ"י.



לע"נ אביו
הרה"ח ר' אברהם יצחק ב"ר נתן ע"ה

נלב"ע ט"ו שבט
שיזכה לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה 

בגוף גשמי בגאולה האמיתית והשלימה.

***

לזכות
הרה"ח ראובן שי' ורעייתו מרת שרונה תחי'

שאער
יה"ר שיזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, 

וימלא
השי"ת כל משאלות לבבם לטובה ולברכה בטוב 

הנראה
והנגלה, והעיקר - לקבל פני משיח צדקנו תומ"י



ולע"נ אביו
ר' יעקב ב"ר אברהם ע"ה
נלב"ע ד' שבט התשנ"ח

ולע"נ אמו
מרת אסתר בת הר"ר ראובן ע"ה

נלב"ע ביום שב"ק כ"ב שבט ה'תשנ"ד
שיזכו לעילוי נשמה הכי גדול - בהתלבשותה 

בגוף גשמי

בגאולה האמיתית והשלימה.

לע"נ
ר' יצחק ב"ר משה ע"ה

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!



לע"נ
ר' זלמן ב"ר מאיר וזולי

נלב"ע כ"ו אדר
מרת תמר בת ר' מיכאל ורחל

נלב"ע כ"ח מרחשוון
ומ"כ בטשקנט

 יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!

***

לע"נ
ר' אברהם בער הירש ב"ר יעקב

נלב"ע ד' אלול
מרת אסתר בת יצחק

נלב"ע י"ג תשרי
ומ"כ בקנדה

יה"ר שיזכו לעליית הנשמה הכי עיקרית 
בהתלבשותה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

תיכף ומיד ממש!



לע"נ
ר' ברוך בוריס בן ר' יעקב וחיה

נלב"ע ג' שבט
ומ"כ בקנדה

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!

***

לעילוי נשמת

 הרה"ח משה ב"ר יוסף חיים חזקיהו ע"ה
ניסילעוויטש

נלב"ע י"ד אדר א' - פורים קטן ה'תשע"א

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית, 
 בהתלבשותה בגוף גשמי בתחיית המתים, 

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
תיכף ומיד ממש!



לע"נ
הצייר החסיד ר' ברוך רפאל ב"ר מנחם ע"ה

 נחשון
נלב"ע ח' תשרי תשפ"ב

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית 
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!

***
לע"נ 

הרה"ח משה שמואל שמעלקא בן הרה"ח 
שלמה יהודה הלוי סגל
נלב"ע י"ג שבט תשע"ז

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!

***

לעילוי נשמת

 מרת מארע בת ר' אליעזר ע"ה
ניסילעוויטש

נלב"ע ר"ח שבט ה'תשפ"א

יה"ר שתזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית, 
 בהתלבשותה בגוף גשמי בתחיית המתים, 

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
תיכף ומיד ממש!

***
לעילוי נשמת

 הרה"ח אליעזר ב"ר משה ע"ה
ניסילעוויטש

נלב"ע ח' סיון ה'תשפ"ב

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית, 
 בהתלבשותה בגוף גשמי בתחיית המתים, 

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
תיכף ומיד ממש!



לע"נ
הצייר החסיד ר' ברוך רפאל ב"ר מנחם ע"ה

 נחשון
נלב"ע ח' תשרי תשפ"ב

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית 
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!

***
לע"נ 

הרה"ח משה שמואל שמעלקא בן הרה"ח 
שלמה יהודה הלוי סגל
נלב"ע י"ג שבט תשע"ז

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!

***



לע"נ 
ר' יהודה ב"ר יוסף דוד ע"ה 

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!

***
לזכות 

ר' יהודה בן אסתר

לרפואה שלימה וקרובה ושיזכה לקבל פני כ"ק 
 אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

מתוך בריאות איתנה, ומתוך שמחה וטוב לבב.

***



לע"נ 
הרה"ת ר' משה יוסף ב"ר בן ציון שלום ע"ה

פרידמן
מקהילת אנ"ש דקריית חב"ד צפת

זכה להיות שותף בבנית הקרי' ומוסדותיה
ואף זכה לכהן כחבר ההנהלה הגשמית 

דהישיבה 
בשנים הראשונות להווסדה 

נלב"ע בכ"ג אד"ש תשפ"ב
ומ"כ בצפת עיה"ק

 יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי עיקרית
 בהתלבשותה בגוף גשמי

 בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
תיכף ומיד ממש!



לע"נ
התמים היקר

מבחירי תלמידי ישיבתנו הק' שנפטר בדמי ימיו
הת' מנחם מענדל דוד ע"ה ב"ר יבלחט"א הרב 

שמעון שי'
 אברהמי

נלב"ע ג' ניסן ה'תשע"ד

***



לע"נ
הרה"תיוסף חיים יעקב ב"ר מיכאל 

סאסי ע"ה אביטבול
משפיע ומשגיח בישיבתנו הק', 

עסק בכל לב בחינוך התמימים וקירבם 
במאור פנים עסק בעבודת הקודש 

בכתיבת סת"ם בהידור רב.
נלב"ע יום הש"ק פ' בראשית ז"ך תשרי 

תשפ"ג
ת.נ.צ.ב.ה

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה הכי 
 עיקרית

בהתלבשותה בגוף גשמי
בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 

שליט"א תיכף ומיד ממש!




