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פתח דבר

והודיה להשי"ת הננו שמחים על הזכות הנפלאה שנפלה בחלקנו, למלאת את רצון בשבח 
קודשו של אבינו מלכנו, כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ולהגיש לקהל חובבי 
התורה ולומדיה קובץ חידושי תורה, ובו פלפולים וחידושים מאת רבנן ותלמידיהון בישיבתנו, 

ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש בעיה"ק צפת תובב"א.

כידוע וכמפורסם, עניין כתיבת חידושי תורה והוצאתם לאור, הוא אחד מהעניינים שחידש 
נשיא דורנו בדור השביעי. כאשר הוא בעצמו עמל וטרח לייסד ולטפח את המנהג עוד מראשיתו, 
עד שהפך לדרך של קבע בקרב לומדי התורה בעולם בכלל ובישיבות חב"ד ליובאוויטש בפרט. 

הרבי, בשיחותיו  בתורתו של  בארוכה  נתבאר  והפצתם,  תורה  חידושי  כתיבת  גודל מעלת 
ואיגרותיו, בהבהרת ובהסברת גודל ההשפעה העצומה שיש להדפסת קבצים אלו, הן בהוספה 
ניכרת בחיות ותענוג בין כותלי הישיבה, והן בהעלאה על נס את ישיבות הקודש תומכי תמימים, 
המצמיחות פירות משובחים בלימוד התורה. ועוד והוא העיקר, אשר על ידי זה מזרזים ומקרבים 

את קיום היעוד – "תורה חדשה מאיתי תצא" בהתגלות משיח צדקנו בקרוב ממש. 

ואכן, במשך כל עשרות שנות נשיאותו חוזר מלכנו ומעודד ותובע שוב ושוב, אשר תלמידי 
התמימים יעלו מחידושיהם על הכתב בכל מקצועות התורה ויפרסמום בשער בת רבים. 

כאן המקום לציין אף את עשרות קבצי חידושי התורה הנקראים בשם "הערות התמימים 
ואנ"ש"1, שיצאו לאור ע"י ישיבתנו במהלך השנים, כאשר בשנה זו יצאו לאור עד כה שמונה 
קבצים, הכוללים אף הם הערות, חידושים וביאורים בכל מקצועות התורה, המתפרשים על־פני 

למעלה מ־800 )!( עמודים. 

יום הבהיר י"א ניסן יום בו ימלאו מאה ושבע שנים ליום בו הפציע אורו הגדול של לרגל 
הבהיר  מיום  בואנו  ובעקבות  כולו,  בעולם  שליט"א  המשיח  מלך  הרבי  מלכנו  אבינו 
י־י"א שבט, בו נכנסנו לשנת השישים לנשיאותו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, הננו מתכבדים 
להגיש את מתנתנו למלכנו שי למורא - כרך האחד עשר מסדרת הספרים 'שערי ישיבה', ובו 
ישיבת  ישיבתנו  ידי תלמידי  רב על  ויגע  וביאורים שנכתבו בעמל  שישים פלפולים חידושים 

חסידי חב"ד ליובאוויטש בעיה"ק צפת ת"ו, וע"כ נקרא הספר בשם קובץ השישים.

ודבר בעתו מה טוב – בהשגחה פרטית – כרך זה שהינו כרך הי"א מסדרת הספרים שערי 
ישיבה, יו"ל )כאמור( לכבוד יום הבהיר י"א ניסן התשס"ט.

1( ישנם פלפולים אחדים שהודפסו בקבצי הערות הנ"ל, והובאו כאן בתוספת ביאור וענינים חדשים.
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קובץ זה הכולל חדו"ת מכל מקצועות התורה, י"ל גם בקשר ובשייכות לענין המיוחד של 
שנה זו - "שנת הקהל"2 - ע"פ דברי כ"ק אד"ש לתמימים3 "שיקויים בכם הקהל בלימוד התורה 

- אסיפת כל חלקי התורה - פשט, רמז, דרוש, סוד".

שליט"א: בראש  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  של  מתורתו   – מלכות  דבר  שער  הקובץ: 
ביאור פלגתות ב"ש וב"ה דאזלי לשיטתייהו בענין כיצד מרקדין. וכן הובאו שיחות 
מהעניינים שהזמן גרמא. א. הקהל: קריאת הפרשיות ע"י המלך, האם היא מדיני המלך או דין 
במצות הקהל. ב. ברכת החמה: גישה חדשנית ומיוחדת בביאור טעם ההלכה שמברכים ברכת 

החמה לפי תקופת שמואל.

ובהמשך לזה פלפולי התלמידים אשר נחלקו לח' שערים:

א. שער הנגלה – ובו פלפולים בחלק הנגלה שבתורה רובם בשייכות למסכת כתובות הנלמדת 
בשנה זו בכל ישבות תומכי תמימים ליובאוויטש ברחבי תבל.

ב. שער רמב"ם – ובו עיונים בספר המשנה תורה לרמב"ם, אשר בהתאם לתקנתו הקדושה 
של כ"ק אד"ש בלימוד ספר היד נקבע להם שער מיוחד.

ג. שער הלכה ומנהג – ובו שקו"ט ובירורי הלכה ומנהג למעשה בפועל, רובם בשו"ע רבינו 
הזקן ובמנהגי רבותינו נשיאנו.

זו שנת  ד. שער הקהל – בהתאם להתייחסותו המיוחדת של אד"ש לעניין העיקרי דשנה 
הקהל, ובפרט ע"פ הוראתו הק' "להקהיל ולקבץ את עניני התורה שבהם נתבארו פרטי הענינים 
ד"הקהל"4, הוקדש שער מיוחד ובו עיונים בהלכות הנוגעות לדיני הקהל לכשיבנה בית המקדש 

בב"א.

ה. שער ברכת החמה – בקשר ל'ברכת החמה' אותה נזכה לברך בימים הסמוכים ממש, ערכנו 
שער מיוחד לעניין זה, ובו שקו"ט וברור בדיני ברכה מיוחדת זו.

ובפרט  שבתורה,  ומשיח  גאולה  בענייני  וביאורים  חידושים  ובו   – ומשיח  גאולה  שער  ו. 
בתורתו מאמרים וליקוטי שיחות של נשיא דורנו, ונקבעו בשער בפני עצמו בהתאם להוראותיו 
של מלכנו בשנים האחרונות במעלת וחשיבות עניינים אלו לחיות עם משיח ועי"ז להביא את 

התגלותו בפועל ממש.

ז. שער חסידות – ובו ביאורים בפנימיות התורה היא תורת החסידות.

2( ראה 'מכתב כללי' וא"ו תשרי ה'תשמ"ח )ספר השיחות 
 )347 ע'  גדול'  'קהל  ספר  בלה"ק   .682 ע'  ח"ב  ה'תשמ"ח 

הערה ד"ה 'שנת הקהל'.

 .083 ע'  חט  לקו"ש  ה'תשכ"ז,  נדרי  כל  לפני  'ברכה'   )3
מובא בזה בתרגום חפשי ללה"ק ע' 170. 
4( התוועדויות ה'תשמ"ח ח"א ע' 330.
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ח. שער פשוטו של מקרא – ובו ביאורים ועיונים במקרא ובפרושו של רש"י על פי דרכו 
המיוחדת "לא באתי אלא לפשוטו של  מקרא".

כיאה וכמתאים לתלמידי התמימים אשר להם קאך והתלהבות מיוחדת בלימוד תורתו של 
נשיא דורנו ובעיון ופלפול בה, כולל הקובץ עניינים רבים בתורת מלכנו בכל מקצועות התורה, 
וכפי שבא הדבר לביטוי בכך שחלק מרכזי מהפלפולים נכתבו סביב תורתו של הרבי או בשייכות 

אליה עכ"פ, ומשום כך ערכנו מפתח לספרי כ"ק אד"ש.    

המקום להביע תודה לכל אלו שסייעו במלאכת ההוצאה לאור, בכתיבה ובהגהה, ובראשם: כאן 
הגה"ח יוסף יצחק ווילשאנסקי, ראש ישיבתנו;  הרה"ג אייל פלד, ר"מ בישיבה;  הרה"ג 
כאן  וכן  בישיבה.  נו"נ  פרידמן,  יונה  שבתי  הרה"ג  בישיבה;  ומשפיע  נו"נ  ווילשאנסקי,  מאיר 
המקום להוקיר תודה להרה"ת לוי יצחק ניסילעוויטש, על עזרתו הרבה בהגהת ועריכת הקובץ 

ובהבאתו לדפוס.   

ביום זכאי יום הולדתו של נשיא הדור השביעי, שעל פי ההודעה שכבר נסתיימה ובעומדנו 
כל עבודת הבירורים בדורנו זה, ובהיותנו כבר ארבע עשרה שנים! מאז ההעלם 
והסתר הכי גדול שלא היה מעודו כשאיננו זוכים לראות בעיני בשר את נשיא דורנו כ"ק אדמו"ר 
והזעקה: עד מתי?! רצוננו  כולנו הצעקה  מלך המשיח שליט"א אשר לעת כזאת פורצת מלב 

לראות את מלכינו, 

יהי רצון שתיכף ומי"ד נזכה למימוש כל דבריו הקדושים ובכללם הנבואה: "לאלתר לגאולה, 
ותכף ומיד ממש, הנה זה משיח בא". באופן אשר "מלך ביופיו תחזינה עינך והיו עינך רואות 
את מוריך", "אור פני מלך חיים" בהתגלותו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומי"ד 

ממ"ש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

המערכת

יום הבהיר י"א ניסן – מאה ושבע שנה 
יום הולדתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 

הי' תהא שנת סימן טוב, – שנת הקהל, ימֹות המשיח 
עיה"ק צפת תובב"א
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 שיחת קודש בענין מעלת שנת הששים 
ואודות מעלת שנת הק"ח

5(	סה"מ	תרנ"ט	ע'	נו.
6(	שם	ע'	רי.

7(	נתבאר	בארוכה	בהתוועדות	די"ב	תמוז.
8(	ראה	לקו"ת	במדבר	יו"ד,	א	ואילך.	ובכ"מ.

9(	זכרי'	ב,	ח.

1(	ראה	אנציק'	תלמודית	ערך	ביטול	באיסורים	
בתחלתו.	וש"נ.

2(	שיחת	שמח"ת	תרפ"ט.
הט"ו.	 פ"ז	 ה"ז.	 פ"ד	 ע"ז	 הל'	 רמב"ם	 ראה	 	)3

ועוד.
4(	ראה	סוטה	ד,	ב	ואילך.	ועוד.

בארוכה	בקונטרס	החלצו	הידוע5,	ונתבאר	
גם	במאמרו	של	בעל	יום	הגאולה	בהמשך	

לזה6(.	

ובמילא,	כדי	שהענינים	הבלתי	רצויים	
ענין	 את	 לגמרי	 לשלול	 צריך	 	– יתבטלו	
אהבת	 גם	 נעשה	 שעי"ז	 )ע"ז(,	 הישות	
צ"ל	 ואח"כ	 ישראל,	 ואחדות	 ישראל	
הביטול	בששים	דפעולותיו	הבלתי-רצויות	
שלמדם	 ע"י	 	– וכו'	 מושפעיו	 ביתו,	 בבני	

כ"ז	)ולא	מפני	ישות	)ע"ז(	עצמם(7.	

זאת	ועוד:

השישים,	 שנת	 	– ד"ששים"	 העילוי	
]ע"ד	 שנה	 הששים	 דכל	 התכללות	 וגם	
שמלבד	 הנו"ן,	 לשער	 בנוגע	 המבואר8	
כולל	 ה"ה	 הנו"ן,	 דשער	 העצמי	 ענינו	
היותו	 עם	 	– בינה[	 שערי	 חמישים	 כל	 גם	
זה	סוכ"ס	במדידה	 ביותר,	הרי	 נעלה	 ענין	
והגבלה.	אלא,	שנעשה	"כלי"	שפועל	את	
עד	 מששים,	 שלמעלה	 והגילוי	 ההמשכה	
והגבלה.	 מדידה	 מכל	 שלמעלה	 לבחינה	
ירושלים"9	 תשב	 ד"פרזות	 הענין	 וע"ד	
]הקשור	עם	הגאולה	די"ב-י"ג	תמוז	בשנת	
"פרזת"[	–	שאף	שחומת	ירושלים	פועלת	
הקדושה	 על	 )בהוספה	 מיוחדת	 קדושה	
שאר	 קדושת	 כולל	 בכלל,	 ישראל	 דארץ	

א(	בשנה	זו	מלאו	ששים	שנה	לגאולה	
די"ב-י"ג	תמוז	בפעם	הראשונה	–	תרפ"ז-

תשמ"ז.

במספר	 המיוחדים	 מהענינים	 והנה,	
ששים	–	בנוגע	להלכה	במעשה	בפועל	–	

ביטול	בששים1.

וענינו	בעבודה	–	שכאשר	ישנם	ששים 
שנה	)לא	רק	שנת	הששים	כפי	שהיא	בפ"ע,	

כי	אם,	שישנם	כל	הששים	שנה(	של	פעילות	
בהפצת	התורה	והיהדות	והפצת	המעיינות	
תמוז	 די"ב-י"ג	 מהגאולה	 )כתוצאה	 חוצה	
בשנת	תרפ"ז(,	אזי	מתבטלים	בדרך	ממילא	
המעכבים	 הבלתי-רצויים	 הענינים	 כל	
ועבודתינו	 מעשינו	 ושלימות	 גמר	 את	
)כפתגם	הידוע	של	 ב"צחצוח	הכפתורים"	

בעל	הגאולה2(.

ויש	להוסיף	בזה	–	בקשר	לביטול	סיבת	
הגלות,	ההיפך	דאהבת	ישראל:	

ביטול	דבר	איסור	בששים	אינו	באיסור	
ישות4,	שזוהי	 	– וענינו	בעבודה	 ע"ז3.	 של	
ישראל	 דאהבת	 להיפך	 המביאה	 הסיבה	
מקום	 נותן	 אינו	 שלו	 הישות	 "דמפני	 	–
מציאותו	 ממעט	 בהכרח	 דהזולת	 לזולתו	
)כמבואר	 אותו"	 לסבול	 יכול	 אינו	 ולכן	
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סע"ד	 עח,	 לסוכות	 דרושים	 לקו"ת	 ראה	 	)15
ואילך.	ובכ"מ.

16(	ופשיטא	דשולל	לגמרי	"השיב	אחור	ימינו"	
)איכה	ב,	ג.	וראה	לקו"ת	שם(.

אגה"ק	 ב.	 קלג,	 ח"ג	 ב.	 ד,	 ח"א	 זהר	 ראה	 	)17
ס"ג.

ד	 מט,	 נצבים	 ד.	 יא,	 במדבר	 לקו"ת	 ראה	 	)18
ואילך.	ובכ"מ.

לקו"ת	 וראה	 רפט"ו.	 הק"ש	 שער	 פע"ח	 	)19
שה"ש	)כא,	א.	מו,	סע"ב.	נא,	ג(.	ובכ"מ.

20(	תהלים	קח,	ד.
21(	ברכות	נד,	ב.	וש"נ.

יחד	 וכולם	 התורה	 לו	 שניתנה	 או"א	 כל	 	)22
)מנחות	שם(.
23(	פו,	ט. *) שנת אמירת השיחה - ה'תשמ"ז. המו"ל

תרע"ח.	 ברא	 בראשית	 ד"ה	 וראה	 ט.	 שם,	 	)10
תרצ"ט.

11(	ראה	קונטרס	משיחות	ש"פ	חו"ב,	י"ב	תמוז	
תשמ"ו	ס"ב.	וש"נ.

ידידך	 יחלצון	 למען	 ד"ה	 גם	 וראה	 ז.	 קח,	 	)12
פר"ת	)סה"מ	ע'	קיד	ואילך(.

13(	להעיר	שהענין	ד"למען	יחלצון	ידידך	גו'"	
לשנת	 גם	 שייך	 ההולדת(	 )דיום	 ק"ח	 בקאפיטל	
גם	 ישנו	 זה	 שפסוק	 מכיון	 	– דהגאולה	 הששים	
השייך	 ז',	 בפסוק	 המזמורים	 )ובשני	 ס'	 במזמור	

לדור	השביעי	כו'(.
יחלצון	 למען	 בד"ה	 מהמבואר	 גם	 ולהעיר	
בשייכות	 ליצחק	 ד"ידיד"	 הקשר	 	– פר"ת	 ידידך	
וראה	ד"ה	 כו'.	 פנימיות	עתיק	 לגילויים	דלעת"ל,	
לבעל	 הקשר	 	– תשי"ד	 תמוז	 די"ב	 ובשיחות	 זה	

הגאולה,	ששמו	השני	"יצחק".
נג,	 מנחות	 עה"פ.	 ומצו"ד	 פרש"י	 ראה	 	)14

רע"ב.

וענני"	 ימינך	 "הושיעה	 נעשה	 ועי"ז	
דמושיע	 באופן	 היינו,	 הגאולה,	 ענין	 	–
שאף	 ד"וענני",	 האופן	 ועפ"ז	 הימין,  את	
נעלית	 המשכה	 היא	 כשלעצמה	 ד"ימינך"	
ניתוסף	בה16	"הושיעה",	ישועה,	 ביותר15,	
עתיק18,	 פנימיות	 נהורין17,	 ש"ע	 מבחי'	

שיתגלה	לעתיד	לבוא19.

לעיני	 גלוי	 באופן	 נעשה	 זה	 וענין	
ואזמרך	 ה'	 בעמים	 "אודך	 	– העמים	 כל	
הגאולה	 על	 נוסף	 היינו,	 בלאומים20",	

דארבעה	שחייבים	להודות	שבמזמור	ק"ז,	
אשר	"יאמרו	גאולי	ה'	אשר	גאלם",	שהיא	
מישראל	 בעשרה	 )ב(	 פרטית,	 גאולה	 )א(	
)א(	 	– מזה	 יתירה	 רבנן21,	 מנייהו	 ותרי	
ימינך	 הושיעה	 "ידידך22	 כללית,	 גאולה	
"אודך	 באוה"ע,	 גם	 שפועלת	 )ב(	 וענני",	
בעמים	ה'	ואזמרך	בלאומים"	)ע"ד	הלשון	

במזמור	"תפלה	לדוד23"	–	"כל	גוים	אשר	
עשית	יבואו	וישתחוו	לפניך	גו'"(.

(משיחות ש"פ בלק י"ד תמוז ה'תשמ"ז) 

ערים	מוקפות	חומה(,	ישנו	ענין	נעלה	יותר	
)וביחד	עם	זה,	 ירושלים"	 –	"פרזות	תשב	
לה	 אהי'	 "אני	 	– החומה	 מעלת	 גם	 ישנה	
גו'	חומת	אש	סביב"10(,	בגאולה	האמיתית	

והשלימה	ע"י	משיח	צדקנו.

של	 הולדתו	 יום	 גם	 הוא	 תמוז	 י"ב	 ב(	
מתחילה	 זו*	 בשנה	 אשר,	 הגאולה,	 בעל	

שנת	הק"ח.

זו11	 לשנה	 השייך	 תהלים	 ובמזמור	
הושיעה	 ידידך	 יחלצון	 "למען	 נאמר12	 	–

ימינך	וענני13":

"ידידך"	–	קאי	על	כל	ישראל	שנקראו	
ידידים14,	היינו,	ידידים	להקב"ה,	כולל	גם	
ענין	הידידיות	בישראל	עצמם	בין	זל"ז	–	

אהבת	ישראל	ואחדות	ישראל.





מוקדש

לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
לרגל מאה ושבע שנה להולדתו

יה"ר שיראה הרבה נחת מבניו – התמימים בפרט

משלוחיו, חסידיו וכלל ישראל – בכלל

ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו

וישמיענו תורה חדשה מפיו

בגאולה האמיתית והשלימה

תיכף ומי"ד ממ"ש

•

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





צריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה 
נעלה מאנשי  בערך  הוא שלא  עצמו  בחירה, שמצד  בעל 
הדור, שיהי' ה"שופטייך" ו"יועצייך" ונביא הדור, שיורה 
ש"לאלתר  הנבואה   - העיקרית  הנבואה   - עד   .  . הוראות 

לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה )משיח( בא".
)משיחת ש"פ שופטים ה'תנש"א - מוגה - תרגום מאידית(
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מביא ביאור התוס' דהאשה היא שדה של הבעל ומקשה לפ"ז / מקשה מדוע יתחייב הבעל במזונות 
והרי אנוס רחמנא פטריה / חוקר בגדר דמזלו גרם ומבאר עפ"ז הקושיות דלעיל / מביא שיטת 
ביאור  הנ"ל ע"פ  / מבאר  ומקשה בדבריו  לזונה  נתחייב  רש"י שסיבת החיוב הוא משום שכבר 

הרוגוצ'ובי דהחיוב הוא מדין מזיק שיעבוד 

בענין "אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה".......................................... 128יג. 
הת' מנחם מענדל ארבוב

מביא ג' שיטות בעניין "אפקעינהו" והנפקותא ביניהם / מביא ג' קושייות התוס' בשיטת רש"י 
/ מביא קושיות האחרונים בשיטת רש"י / מקשה דאף בקידושי כסף הוי בעילותיו זנות / מביא 
חקירת הגר"ש שקופ ו"הקובץ שיעורים" בענין תנאי / מוכיח מדברי כ"ק אד"ש מה"מ כשיטת 
הגר"ש שקופ / מחדש דגדר אפקעינהו הוא למפרע אך החלות הוא מכאן ולהבא / מבאר יסוד זה 
ע"פ שיחת כ"ק אד"ש מה"מ בענין קרי"ס / מבאר ע"פ יסוד זה כל קושיות הנ"ל בשיטת רש"י / 

מקשה עוד לשיטת רש"י ומיישב ע"פ הגרעק"א 

בגדר 'קרקע עולם'......................................................................... 138יד. 
הת' שי בהרמנד

בסיבת  והר"ן  הרא"ש  מחלוקת  מביא   / בפרהסיא  לק"ע  בנוגע  ור"ן  הריטב"א  מחלוקת  מביא 
/ מבאר שיטת  לימודו של הרא"ש  / מביא קושיית הגר"ח על  ומקשה בדבריהם  ההיתר בק"ע 
גבי  עולם  קרקע  בדין  הריטב"א  שיטת  מבאר   / והתוס'  הרמב"ם  המחלוקת  גדר  מבאר   /  הר"ן 

פרהסיא 
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בגדר דיבור האסור בשבת ............................................................ 145טו. 
 הת' לוי יצחק פרידמן

מביא קושיית האחרונים על שיטת רש"י / מיישב בכמה אופנים את שיטת רש"י / האם ממצא 
חפציך ודבר דבר הם שני איסורים או לאו אחד / מוכיח ד"מינכרא מילתא" צ"ל רק ב"ממצוא 

חפצך" 

בגדרי מקלקל מלשאצ"ל ומתעסק................................................. 149טז. 
הת' מיכאל עבאדי

מביא שיטת התוס' ומקשה על דבריו / מבאר יסוד המחלוקת בין רש"י ותוס' בגדר מלאשאצ"ל / 
דוחה הביאור דלעיל בפלוגתת רש"י ותוס'; ומבאר באו"א / מבאר ע"פ זה סוגיא גבי הפשטת עור 
בע"פ שחל בשבת / חוקר האם מקלקל בחבורה חייב מצד הדרך או מצד עצם המלאכה / מבאר 

עפ"ז את שיטת הרש"י / מבאר שיטת התוס' בהקדים ב' אופנים במלאכת מחשבת 

מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך................................ 159יז. 
הת' מנחם מענדל קרת

מביא ב' אופנים בגדר מתוך ותולה בזה כמה מחלוקות / מביא סתירה בדעת התוס' ומיישב ע"פ 
חקירה בגדר צורך מקצת / מבאר מדוע אין לומר מתוך במכשירי או"נ 

בדין כלה בלא ברכה..................................................................... 164יח. 
הת' שלום זנגולסז

מבאר מחלוקת הרמב"ם ותוס' ע"פ ב' אופנים בגדר כלה בלא ברכה / מחדש דיש איסור אשת 
איש כשעושה שלא כדין ובזה תליא פלוגתתם / מביא פלוגתת הר"י מיגאש והתוס' רי"ד בגדר 
עשרה בברכת חתנים / מבאר דהר"י מיגאש ס"ל דזהו דבר שבקדושה והתוס' רי"ד ס"ל דזהו דין 

במעמד הנישואין 

............................................................. 169יט.  ברכת אבלים וזימון במנין
הת' מנחם מענדל אשרי בורש

מביא קושיית התוס' על רש"י / מביא תירוצי המפרשים ומקשה בתירוצם / מביא ביאור המגיני 
את  מיישב  זה  ע"פ   / לרב  כן  לפרש  הדוחק  מהו  פירש  שרש"י  מבאר   / פירושו  ודוחק  שלמה 

קושיות התוס' על רש"י 



XX

בענין פלוגתת ר"מ וחכמים גבי קיום שטרות לתוס' ורש"י............... 173כ. 
הת' מנחם מענדל פרבר

מביא פלוגתת הרש"י והתוס' בהסברת המחלוקת בין ר"מ לחכמים / מביא פלוגתת רב הונא ורב 
נחמן ומקשה בדבריהם / מביא ביאור המפרשים שר"ה ס"ל שמודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו 
דברי הכל היא / מבאר הסתירה בדברי התוס' ודן עפ"ז בדעת רב הונא / מביא פלוגתת ר"ה ור"ח 
גבי שכיב מרע שנתן כל נכסיו ומבאר עפ"ז בקושיות דלעיל / מקשר זאת לשיטת ר"נ בסוגיא 
דעדים שאמרו אמנה היו דברינו / מביא ביאור השיטמ"ק והקובץ שיעורים דטענת שכ"מ אינו 

מבטל השטר / מבאר שיטת רש"י בסוגיין / מיישב עפ"ז כל קושיות דהקשנו בפי' רש"י

......................................................... 187כא.  שיטת התוס' בגדר ממזרות 
הת' מנחם מענדל קירש

לתוס'  הכא  התוס'  בין  החילוק  יסוד  מבאר   / בשיטתו  ומקשה  ר"י  בדעת  התוס'  שיטת  מביא 
בקידושין / מקשה האם קידושין וממזרות תלויים זב"ז לדעת שה"ת / חוקר בגדר איסור ממזרות 

ועפ"ז מבאר דעת ר"י ור"ע בדין ממזרות / מבאר דעת שה"ת בזה 

............................................................. 194כב.  גדרי האדם בדיני התורה 
הת' מנחם מענדל דוד אברהמי

מבאר דמעלתו של ר"נ הוא בענין האיכות וחוקר בגדרי האדם / מבאר עפ"ז פלוגתת ר"ש ור"נ 
גבי פתח ברחם על ישראל / מבאר לפלוגתתם בענין פי' המשמעות דבחוסר כל / מביא פלוגתת 
רבה ור"נ בענין גבו מעות וגבו קרקע ומקשה בזה / מבאר פלוגתתם דאזלי לשיטתייהו / מבאר 
שיטת ה"שלחו מתם" ע"פ שיחת כ"ק אד"ש מה"מ / מבאר השייכות של ר"נ לענין האיכות / 
מביא ביאור הרוגאוצ'ובי בפלוגתות ב"ש וב"ה ומקשה לפ"ז / מבאר דכל החילוקים בין ב"ש לב"ה 
מסתעפות ממחלוקתם לענין שמים וארץ / מבאר ע"פ מכתב כ"ק אד"ש מה"מ דפלוגתות ב"ש 

וב"ה הם כשמודגש ענין הבכח

.......................................... 212כג.  היוצא מא"י דומה כמי שאין לו אלו-ה
הת' מנחם מענדל לוין

מקשה ג' שאלות גבי הדר בחו"ל / מבאר בהקדים ביאור גבי נבואת בלעם / מביא ביאור הצ"צ 
שיצ"מ הייתה ע"י המשכת שם הוי' בשם אלוקים / מוסיף לבאר דזהו רק בישראל משא"כ באו"ה 
/ מחלק ג"כ בין א"י – פנימי לחו"ל – מקיף / מבאר עפ"ז עוד מאמרי רז"ל בנוגע לא"י / מיישב 

את הקושיות דלעיל 
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................... 221כד.  היוצא ליהרג - משקין אותו קורט לבונה בכוס של יין
הת' ישראל אלפסי

מביא הא דאיתא דמשקין את היוצא ליהרג ומקשה ע"ז / מבאר דבשכרות קלה ניתן אף להתוודות 
ע"פ  הנ"ל  מבאר   / ע"ז  ומקשה  לבונה  קורט  להשקיית  קודם  דהוידוי  הרמב"ם  שיטת  מביא   /
פלוגתת הבבלי והירושלמי בענין גובה בית הסקילה / מבאר דלבבלי הקורט לבנה משכר כשכרותו 
של לוט / מחדש דפלוגתת הבבלי והירושלמי היא האם מוספים ליין קורט לבונה / מבאר דלשיטת 

הרמב"ם שותה הקורט לבונה במקום הוידוי 

שער רמב"ם
........................................................... 231כה.  בגדר האיסור ד"לא ילבש"

הרב שבתי יונה פרידמן, נו"נ בישיבה
מביא דעת הרמב"ם ומקשה עליו / משווה בין הרמב"ם והשו"ע / מביא השגת הראב"ד ומקשה 
מהו יסוד מחלוקתם / מקדים יסוד בגדר לא ילבש ומביא נפק"מ בזה / מיישב ע"פ היסוד זה את 
שיטת הרמב"ם / מקשה על הביאור זה / מדייק בדברי הרמב"ם ומבאר ע"פ דברי הצ"צ / מיישב 
את הרמב"ם והשו"ע ע"פ דברי הצ"צ / מברר דעת כ"ק אד"ש בזה, האם סבירא ליה כהרמב"ם או 

לאו / מבאר דעת כ"ק אד"ש בצביעת השער 

ביאור בגדרי ירושה....................................................................... 242כו. 
הת' מנחם מענדל דוד אברהמי

מקשה מדוע גבי בכור רבי אינו לומד כהלשיטתי' / מביא קושית המגיד משנה על הראב"ד / מביא 
תולה ב' ענינים בירושה בב' גדרים מהצפנ"ע / תולה פלוגתת רבי וחכמים בבי הגדרים דלעיל / 
/ מיישב שיטת הראב"ד  וחכמים  ומיישב עפ"ז הלשיטתי' דרבי  רב פפא  גם לאוקימתת  מבאר 

שהדגש מהגמ' בערכין הוא שהספינה 'באה' 

.................................... 251כז.  "שלשה סימנים באומה זו" - דעת הרמב"ם
הת' לוי יצחק דינרי

ג'  והרש"י בענין  / מביא פלוגתת הרמב"ם  גבי סימני ישראל ומקשה ע"ז  מביא דברי הרמב"ם 
סימנים / מבאר פלוגתתם ע"פ חילוק הגרסאות בגמ' ביבמות / מקשה בשיטת הרמב"ם דמצינו 
שאף בסימן אחד נפסל / מתרץ ע"פ ביאור כ"ק אד"ש בענין ג' הסמנים / מחדש דהרמב"ם ס"ל 

דאף מי שהוא מיוחס נפסל בסימנים / מבאר ע"פ יסוד זה כל קושיות דלעיל 
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שער הלכה ומנהג
........................... 261כח.  קריאת שמע שלושת רבעי שעה קודם סוף זמנה

הרב משה מרדכי ארנשטיין, משפיע ראשי בישיבה
גם  זו  זהירות   / זמנה  סוף  קודם  רבעי  שלושת  קריאת־שמע  בדבר  בזהירות  אדה"ז  פסק  מביא 
כשהקריאה בתוך התפילה היא בתוך השלושת רבעי שעה / מדייק במיקום זהירות הנ"ל ב'סידור' 
/ מבאר דזהירות זו היא גם בדרבנן, ביאורים לחילוק בין מקרים מתי חוששים לזה / מחלק בין 
זמנים שיש לטעות בהם ודוחה זאת / מחלק בין איסורים שע"י עשי', לאיסורים שע"י העדר עשי' 

/ דן בדבר זהירות זו ביחס לברכות ק"ש 

..................................... 274כט.  אמירת מגדיל או מגדול במוצ"ש ברהמ"ז
הרב אלעזר שמחה וילהלם, ר"מ ומשגיח בישיבה

אמירת  לגבי  האבודרהם  ביאור  מביא   / ודוחהו  מגדול  אמירת  לגבי  ברוך"  ה"מקור  דברי  מביא 
מביא   / לשבת  ר"ח  בין  הקשר  עפ"ז  ומבאר  ציון  המבשרת  ביאור  מביא   / השבת  ביום  מגדול 
הטעמים לאמירת מגדול בחוה"מ ובימים שא"א בהם תחנון / מבאר הטעם למנהג ספרד לומר 

מגדול במוצ"ש / מבאר הטעם מדוע למנהגינו א"א מגדול במוצ"ש 

ליקוט בענין סעודת מלוה מלכה..................................................... 281ל. 
הרב מנחם מענדל א. כהן, ר"מ ונו"נ בישיבה. הרב יעקב צפריר קם, א' מאנ"ש

שמותי' / המקור / טעמה / תוקף חיובה / זמנה / פרטיה / המאריך בסעודה שלישית / חיוב 
הנשים / מלוה מלכה במוצאי יו"ט / מנהגי מוצ"ש / מעשה רב – מנהגים / הקשר לאלי' הנביא / 
שכרה / סגולות / הוספה: סקירה בנגע לעצם הלוז / דרשות / מפתח בנושא מלו"מ בתורת כ"ק 

אד"ש מה"מ / לקט הערות קצרות בענין מלוה מלכה

שו"ת בענין השגת גבול................................................................ 318לא. 
הרב אורי למברג, משפיע בסניף הישיבה בחיפה 

מקדים לברר את מקור הדין גבי השגת גבול ומביא להלכה מחלוקת אדה"ז והחת"ס / דן לגבי 
אין  לגמרי  נדחה  דכאשר  מחלק   / וכו'"  סופרים  "קנאת  נמי  אמרינן  לא  אמאי  ומקשה  הגברא 
אומרים "קנאת סופרים וכו'" / מביא מהצ"צ דאם הוחזק בסביבתו הרי אין לרדת לאומנותו גם 

כשאינו פוסק חיותו 



XXIII

................ 322לב.  בדין עוסק במצוה פטור מן המצוה - ושיטת אדה"ז בזה
הרב אייל פלד, ר"מ ונו"נ בישיבה

מביא ביאור האחרונים במחלוקת הרמב"ם והחידושי אנשי שם / מיישב הסתירה בדברי אדה"ז 
ובה  ולא מקיומה  הוא מהטרחא  מדייק שהפטור   / במצווה  עוסק  פטור  בגדר  אופנים  שני  ע"פ 

מיישב את הר"ן / מבאר בעומק יותר את שיטת אדה"ז ע"פ המבואר בלקו"ש 

איטר יד בנפילת אפיים של מנחה.................................................. 328לג. 
הת' מנחם מענדל דורון 

מברר את מקור המנהג ל'נפילת אפיים' / מביא דעות הסוברות שמטין לצד שמאל / מביא דעות 
איך  והרמ"א  המחבר  מחלוקת  מביא   / נטרונאי  רב  בדעת  ושקו"ט  ימין,  לצד  שמטין  הסוברות 
נוהגים למעשה, ודעת אדמו"ר הזקן בזה / מסתפק בנוגע לאיטר מה דינו בנפילת אפיים / מחלק 
בנוגע לאיטר בין דינים התלויים ברגילותו, לבין שאינם תלויים ברגילותו / מוכיח ומסיק שאיטר 

מטה במנחה על צידו השמאלי 

............................................. 335לד.  בענין יום טוב שני של גליות באה"ק
הת' משה סעדיה ליבעראוו, שליח בישיבה

שיטת  מביא   / בידינו  אבותינו  מנהג  משום  הוא  כיום  גליות  של  שני  דיו"ט  הגמ'  דברי  מביא 
הרמב"ם דבמקום שלא הגיעו שלוחי ב"ד עושין ב' ימים אף בא"י / מוכיח דדעת הראב"ד והכפתור 
ופרח כשיטת הרמב"ם / מביא שיטת הריטב"א דבכל מקום בא"י עושים יום אחד / מביא שיטות 
לשיטת  שאף  אליעזר  הציץ  דברי  מביא   / בדבריהם  ומקשה  אחד  יום  עושין  דבא"י  הפוסקים 
הרמב"ם בא"י עושים יום אחד ודוחה דבריו / מוכיח דדעת אדמו"ר הזקן וגדולי האחרונים היא 

כשיטת הרמב"ם / מביא התיחסות כ"ק אד"ש מה"מ בנושא 

טעם הפסקת הזכרת הגשמים ביו"ט ראשון דפסח......................... 348לה. 
הת' בנימין פרוס 

מביא טעם התחלת הזכרת גשמים בז' מרחשון ומקשה לפ"ז / מביא דברי התוספתא דקודם הפסח 
נפסקים הגשמים ומקשה ע"ז / מביא ביאור הריטב"א בפלוגתא דת"ק ור"ג דלכו"ע חיישינן לעולי 
רגלים / מבאר כל זה ע"פ דברי הלבוש דהפסקת הגשמים הוא משיעבור הפסח / מוכיח זאת מהא 

דאיתא גבי תקון הצרכים לעולי רגלים
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שער הקהל
בענין כוונה בהקהל....................................................................... 357לו. 

הרב מרדכי שמואל אשכנזי, מרא דאתרא דכפר חב"ד
מקשה על רש"י ומיישב ע"פ הל' ת"ת / מוסיף לבאר ע"פ דברי אדה"ז דיש ב' גדרים א. מחשבה 
ב. כוונה / מביא פסק רבינו הזקן דמצוות צריכות כוונה ובק"ש ותפילה צריך גם "כוונת הלב" / 
מדייק את חידושו של אדה"ז בדברי רמב"ם לגבי מצוות הקהל / מבאר מהו הכוונה הגדולה יתירה 

אצל החכמים הגדולים / מציין לעוד כמה ענינים שגם בהם טמון חידושו של אדה"ז 

בגדר התקיעה בחצוצרות בהקהל.................................................. 366לז. 
הת' שלמה ברדה 

חוקר בדין תקיעת הכהנים בחצוצרות / מבאר חקירה זו ע"פ מחלוקת המנ"ח והשיירי קרבן / מביא 
דברי הברייתא והירושלמי גבי כהן חיגר / מביא דברי הרמב"ם והגמ' בחגיגה בענין חיוב בעל מום 
בהקהל ומקשה לפ"ז / מבאר ע"פ הלח"מ ודוחה / מקשה לשיטת המנ"ח מהא ד"דומה זה שאין 
כהן הוא" / מקשה עוד דלשם מה היה התקיעה בעזרה / מבאר כל הנ"ל ע"פ המבואר בלקו"ש

בגדר חיוב הטף בהקהל................................................................ 374לח. 
הת' יעקב ספייטר

מביא שיטת רש"י דחיוב הקהל הוא אף על הטף דלא הגיע לגיל חינוך / מביא דברי הרמב"ן דחיוב 
הקהל הוא על הטף הראוי להתחנך / מקשה בדברי ראב"ע מהו טעם הבאת הטף דלא הגיע לגיל 
יעשה למען הטף שלא  הוא שהקב"ה  הניתן למביאיהם  יקר דהשכר  ביאור הכלי  / מביא  חינוך 
פשעו / מביא ביאור הגו"א ד"ליתן שכר לביאיהם" קאי על הטף שיש לו דעת / מביא ביאור הענף 
יוסף דהשכר הניתן למביאיהן הוא כי גדול המצווה ועושה / מביא פלוגתת המנחת חינוך והטו"א 
בחיוב הטף שבגדלותו נפטר / מבאר כל הקושיות דלעיל ע"פ ביאור כ"ק אד"ש / מקשה דאף בטף 

שלא הגיע לחינוך שייך בו טעם ומבאר דגדר ענין הקהל לא שיך בו 

שער ברכת החמה
ברכת החמה לדעת רבי יהודה...................................................... 391לט. 

הת' עמוס שניאור ברדה 
מקדים הקדמה כללית לעניין ברכת החמה / מקשה בהבנת דברי רבי יהודה / מניח יסוד חדש 
בדעת רבי יהודה ומבסס זאת בראיות / מסיר ע"פ יסוד זה את הקשיים בדעת ר"י ומבאר נקודת 

המחלוקת בין ר"י ות"ק 
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....................... 399מ.  אמירת "אל תירא" אחר עלינו לשבח בברכת החמה
הת' יחיאל מיכל גרליק

מביא דלמנהג חב"ד אין לומר אל תירא לאחר קידוש לבנה וברכת החמה / מביא הטעמים לאמירת 
אל תירא בכל יום / מביא את המקור לאמירת "עלינו לשבח" בסיום בתפילה / מבאר דפלוגתת 
היא  אד"ש  כ"ק  דשיטת  מבאר   / תפילה  גמר  משום  הוי  עלינו  אמירת  האם  היא  והט"ז  הב"ח 
דאמירת עלינו היא חלק מהתפילה ומקשה לפ"ז / מביא פלוגתת הטור והרמ"א בענין זמן חליצת 
התפלין / מבאר טעם אמירת עלינו למנהג חב"ד / מבאר דהטעמים לאמירת עלינו לאחר קידוש 

לבנה וברכת החמה שווים הם / מבאר עפ"ז מדוע אין אומרים אל תירא בברכת החמה 

ברכת הזמן בברכת החמה........................................................... 409מא. 
הת' שלמה ברדה

מביא דעת האוסרים והמתירים גבי ברכת שהחיינו בברכת החמה / מביא סתירה בדעת כ"ק אד"ש 
לגבי ברכת הזמן בברה"ח / מביא מחלוקת הפוסקים האם מברכין שהחיינו במקום הרשות / מביא 
דעת אדה"ז והצ"צ בזה / מיישב הסתירה בדעת כ"ק אד"ש / ומבאר ע"פ זה גבי חיוב נשים בברכה 

זו / מוסיף לבאר ע"פ הצפע"נ 

....................................................... 420מב.  בענין ברכת החמה ע"י נשים 
הת' ישראל מערבי שלג

מביא דעת האוסרים ברכת נשים במ"ע שהזמ"ג / מביא דעת המתירים משום דאף לנשים יש 
שכר / מביא פסק החיד"א ע"פ שו"ת מן השמים דאף נשים יוכלו לברך / מביא דברי הפוסקים 
דבברכות שאין בהם "וציונו" אף נשים יוכלו לברך / מבאר שיטת רבינו מנוח ורבינו אפרים ע"פ 
מ"ע שהזמ"ג התלויה  בענין  / שקו"ט  בדבריו  ודן  אומר"  ה"יביע  דעת  מביא   / הרמב"ם  שיטת 
במציאות / מביא טעמים נוספים לאיסור לאיסור ברכת החמה ע"י נשים ודחייתם / שקו"ט אם 

יש חיוב על נשים לברך ברכת החמה 

שער גאולה ומשיח
בגדר החיוב ד"ועשו לי מקדש"...................................................... 447מג. 

הרב מנחם מענדל הראל, ר"מ ומשגיח בישיבה
בצדדי  יציב"  ה"דברי  ביאור  מביא   / מקדש"  לי  "ועשו  מצוות  בגדר  הרוגוצ'ובי  חקירת  מביא 
החקירה / מביא מסקנת הדברי יציב בחקירה זו ודן בדבריו / מבאר החקירה דלעיל ע"פ ביאורי 
כ"ק אד"ש בגדר בנין ביהמ"ק / מקשה מהו תוכנם של ג' הענינים בעבודת השם / מביא שיחת כ"ק 
אד"ש מה"מ בענין ג' המזבחות / מבאר דג' צדדי החקירה הם כנגד ג' בתי המקדש / מבאר החילוק 
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ענינים אלו בעבודת  ג'  / מבאר עפכ"ז מהו תוכנם של  ביאור המהרש"א   בין בתי המקדש ע"פ 
השם 

מבנה שערי הבית השלישי - עיון וביאור בשיטת רש"י והמצודות.. 455מד. 
הת' שלום דובער וולף, נו"נ בסניף הישיבה בחיפה. הת' שניאור זלמן רותם

מביא שיטת רש"י בצורת השער / מביא קושיות הרד"ק / מדייק דיוקים נוספים בפסוקים ובדברי 
רש"י / מבט כללי על שיטת רש"י / מבאר הפסוקים על סדר פשוטו של מקרא / מבאר מהו ענינה 

של אמת הגבול 

משיח מן החיים לשיטת הרמב"ם.................................................. 470מה. 
הת' מנחם מענדל אלימי, שליח בישיבה

חוקר בדעת הרמב"ם האם משיח יכול לבוא מן המתים / מבאר דמשיח מן החיים ע"פ דברי כ"ק 
אד"ש / מוסיף להוכיח מהא דאין שינוי מנהגו של עולם / מבאר זאת ע"פ פסק הרמב"ם שע"י 

שעושין תשובה מיד הן נגאלין / מבאר דברי כ"ק אד"ש דמשיח מאותן שחיים עכשיו 

"תחזור הנבואה לישראל" בנשיא הדור.......................................... 477מו. 
הת' יחיאל מיכל גרליק

 / בא"י  אלא  שורה  הנבואה  שאין  מכ"מ  מוכיח   / לישראל  נבואה  שתחזור  אמרינן  היכי  מקשה 
מקשה איך אמרינן שהתנאי דא"י אינו להלכה / מנסה ליישב ע"פ דברי המהרש"א ונשאר בצ"ע 
/ מבאר דיש ב' גדרי נבואה ומקשה דאינו אלא בשאר בנ"א ולא בנשיא הדור / מבאר ע"פ היסוד 
ודוחה  הוה,  לשעה  זו  דנבואה  מבאר   / בחו"ל  נבואה  שורה  איך  בצ"ע  ונשאר  תמיהות  כמה  זה 

דמלישנא לא משמע כן / מבאר למסקנה בב' אופנים איך שורה נבואה בחו"ל 

אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני............................................. 484מז. 
הת' רחמים שלום דרחי

מביא דברי כ"ק אד"ש שהגאולה תלויה בעבודה ד"אתה הראת"  / מקשה מהו החילוק בין העבודה 
"דאני לא נבראתי" לעבודה ד"בכל דרכיך דעהו" / מבאר חילוק זה ע"פ שיחת כ"ק אד"ש / מביא 

שהגאולה תלויה בחיבור ב' התנעות ד"רצוא" ו"שוב" וממתיק עפ"ז ל' השיחה 

....................................................... 490מח.  קבלת המלכות בקבלת שבת
הת' מנחם מענדל זלמנוב

מביא מקור הפיוט "לכה דודי לקראת כלה" / מבאר ענין התאחדות הכלה – "כנסת ישראל" עם 
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הקב"ה / מקשר זאת לתוכן הפיוט "שמור וזכור" – "סוף מעשה" ביאת גואל צדק / "על יד בן ישי 
בית הלחמי" / מסביר את תוכן הניגון "יחי אדוננו" / מעלת השירה בקבלת שבת / מבאר הקשר 

בין תוכן הפיוט לגאולה ע"פ ה"דבר מלכות"

משמעות היעוד "עתידה א"י שתתפשט בכל הארצות" להלכה..... 505מט. 
הת' לוי יצחק ליבעראוו 

התיווך  ע"פ  בזה  הסתירה  מבאר   / הארצות"  בכל  שתתפשט  א"י  ד"עתידה  היעוד  בגדר  חוקר 
ד"שתי תקופות" ודוחה זאת / מוסיף לבאר ע"פ ביאור כ"ק אד"ש בגדר קדושת א"י / מקשה ב' 
קושייות בביאור זה / מבאר ענין הבחירה בארץ ישראל / ע"פ ביאור זה מתרץ מה דהקשנו לעיל  

יושבים או רק מוכנים ל'שולחן ערוך'............................................... 513נ. 
הת' מנחם מענדל נאטיק

מביא סתירה גבי הכנת העולם לגאולה / מבאר מהו "לפתוח את העינים" ועפ"ז מיישב הסתירה 
/ מבאר בעומק יותר ענין זה / מבאר ב' דרגות ע"י מה נפעל הגאולה ומקשר לב' השיחות דלעיל 

/ מקשה הרי הגאולה באה מצד המטה ומבאר זאת

שער חסידות
.......... 523נא.  ביאור על ליקוטי לוי יצחק - הערות לספר התניא פרק כ"ז 

 הרב אשר גרשוביץ, נו"נ בישיבה
מבאר מהו עניין אתכפיא בת"ח / מביא דברי אדה"ז בתניא פכ"ז ואת ביאור הלקלוי"צ / מבאר 

דברי הליקוטי לוי יצחק 

................................................ 530נב.  בענין הנסירה ובנין המלכות בר"ה
הת' משה קלמן וואגעל

מבאר עניין הנסירה בכללות / מביא הא דאיתא בספרי קבלה דהנסירה היא כדי שהמלכות תקבל 
 / מז"א  דמבואר בחסידות שהמלכות מתעלית לשרשה שלמעלה  / מקשה מהא  ז"א  מפנמיות 

מבאר ע"פ משל מרב ותלמיד ודוחה זאת / מבאר הקושיא דלעיל ע"פ המבואר בסה"מ תרס"ו 

בענין העצה למי שאין מדת האהבה שלו בהתעוררות..................... 535נג. 
הת' לוי יצחק טננבוים

שלו  אהבה  מדת  שאין  מי  על  אדה"ז  דברי  מביא   / בתניא  המבוארים  ה'  אהבת  אופני  מביא 
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בהתעוררות / מסיק דיש ג' תנאים לאהבה של "לקמן" / מבאר על איזה מהאהבות אינו מתכוון 
בלשון "לקמן" / מביא שבאהבה שבסוף פמ"ד יש ג' התנאים הללו / מבאר דגם בפמ"ו ישנם ג' 
התנאים / מבאר הטעם מדוע המצונן בטבעו אינו יכול לגלות אהבה בקרבו / מבאר דהעצה לכך 
היא לגלות האהבה לעוה"ז / מסיק שעיקר כוונת אדה"ז היא לאהבה דכמים הפנים / מבאר ענין 

הדעת ועפ"ז יובן דכל זה הוא גם באהבות דתחילת וסוף פמ"ד

בענין בירור ק"ן וגקה"ט והמסתעף................................................ 543נד. 
הת' לוי יצחק ליבעראוו

 / גקה"ט  מבררים  הבע"ת  דדוקא  / מקשה  מהם  כ"א  ומעלת  בבירורים,  אופנים  ב'  מביא שיש 
מסוימים  ניצוצות  דיש  מבאר   / תקנתן  זוהי  שבירתן  דהרי  דגקה"ט,  הבירורים  בכללות  מקשה 
שצריכים בירור וזה מוטל בהשגח"פ על הבע"ת, ודוחה הביאור / חוקר בגדר ק"נ / מבאר שישנם 
ב' בחינות בק"נ א. חומר ב. וצורה / מבאר אופני הבירור בגקה"ט / מקשה בענין מציאות הקליפות 
/ מנסה לבאר ע"פ המבואר בלקו"ש / מקדים ב' יסודות בענין גקה"ט ועפ"ז מבאר הקושיא דלעיל 
/ מבאר ב' דרגות בגהק"ט / לפי"ז מבאר כל הקושיות דלעיל / מנסה לתרץ הקושיא בענין סיום 

עבודת הבירורים /  דוחה ביאור זה מד' טעמים 

עיונים במאמר 'אני לדודי' תשל"ב................................................. 563נה. 
הת' משה לידר

מביא ביאור כ"ק אד"ש דהיראה באה ע"י עבודת האדם ומקשה ע"ז / מבאר ב' אופנים בהבנת 
השאלה שבמאמר / מסיק דהקושיא היא כאופן הב' ועפ"ז מתרץ כל הקושיות דלעיל / מבאר ע"פ 

זה הקשר דג' המעלות בהיראה דאלול / ע"פ כל זה יובן ענין התשובה דאלול 

שער פשוטו של מקרא
ביאור פרש"י בענין "שכול בנים".................................................... 575נו. 

הת' שמואל ללום 
מקשה על פי' רש"י מפני מה כפל דבריו וכן מדייק בלשונו / מבאר בהקדים חילוק בין פירושיו 

שלכן אינו כפל ודוחה ביאור זה / מבאר את כל השינויי הלשון בפי' רש"י וכן כפל דבריו 

............................................................ 578נז.  בענין תרומת הזהב במשכן
הת' מנחם מענדל מדויל

מביא דברי כ"ק אד"ש בנוגע לתרומת הזהב במשכן ומקשה ע"ז / מבאר ע"פ דברי הראב"ע ודוחה 
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זאת / מקשה דאיך נעשתה המנורה מככר זהב ומבאר עפ"ז דברי כ"ק אד"ש / מקשה בדברי כ"ק 
אד"ש בענין תרומת הזהב / מבאר הקושיא ע"פ המבואר בענין זהב טהור / מוסיף להקשות בענין 

זה ומיישבו ע"ד הפשט / מבאר ע"פ האמור דחטא העגל היה לפני תרומת המשכן

.......................................................... 583נח.  מנין היו בהמות במכת ברד
הת' בניהו עמרני

מקשה איך היו במכת ברד בהמות הרי מתו במכת דבר / מתרץ שקנו מאומות העולם ודוחה זאת / 
מקשה ג' שאלות גבי מכת ברד / מבאר החילוק בין מכת ברד למכת דבר / מבאר ע"פ זה הקושיות 

דלעיל / דעת הרמב"ן בזה
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או למצוא  בגדר הכללי,  יותר  הוא  שהחריפות 
בכל פרט את הכלל.

6( סנהדרין ו, סע"ב וש"נ. וראה שו"ת נו"ב 
או"ח מהדו"ק סל"ה.

7( בסגנון אחר קצת: לב"ש קובע הוא מצב 
סיבת   - ולב"ה  לפיך.  שהוא  כמו  הדבר  וענין 
זהו   - שלו  המסובב  או  והענין  המצב  ופרטי 

קובע.
בעלה  על  אשה  חן  א:  מז,  סטה  8( ראה 

)ובפרש"י שם(.

1( טז, סע"ב ואילך דרך ארץ רבה ספ"ו.
2( משפטים כג, ז.

שאומר  "אע"פ  רי"ד  תוס'  ראה  3( אבל 
שקר". וכן משמע מתוד"ה כלה. וד"ה ישבחנה. 
רבתי  כלה  וראה  כאן.  יעקב  ועיון  ריטב"א 

רפ"י.
4( ראה תוד"ה ישבחנה שם.

שהרי  וכו',  השקו"ט  העדר  מצד  5( ואי"ז 
אדרבא ב"ש מחדדי טפי מב"ה )יבמות יד, א(, 
חריפי טפי )תוד"ה כאן עירובין ו, סע"ב(, אלא 

לו לדיין אלא מה שעיניו רואות"6(, ואילו 
להכריע  כדי  כי  היא,  הלל  בית  שיטת 
בדיני התורה יש להתחשב בענינים כפי 
שהם מתחלקים לפרטיהם, גם אם אין הם 
ויש צורך לחפש אחריהם7.  ניכרים מיד 
כשיטתו:  נוקט  אחד  שכל  מובן,  וא"כ 
בית שמאי סוברים, שצריך תמיד לראות 
את הדבר כפי שהוא נראה במבט כללי. 
המעלות  הכלה  אצל  נראות  אין  וכאשר 
אותה  לשבח  אין  וחסודה",  "נאה  של 
כפי   – שהיא"  כמות  "כלה  אלא  בהן, 

שהיא נראית מיד. 

לשיטתם,  סוברים,  הלל  בית  ואילו 
שהם  כפי  בפרטים,  להתחשב  שצריך 
כיון שהחתן  התבוננות:  לאחר  מתגלים 
ברור  הרי  זו,  בכלה  בחר   – מקח  לקח 
זה  ]לפי  וחסודה8"  "נאה  היא  שבעיניו 
חכמים  אמרו  "מכאן  ההמשך  מובן 
לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם 
הבריות", כי מכאן רואים שכיון ש"אין 

"כיצד  נאמר  כתובות1  במסכת  א. 
מרקדין לפני הכלה: בית שמאי אומרים: 
יופיה  לפי  )רש"י:  שהיא  כמות  כלה 
הלל  ובית  אותה(  מקלסין  וחשיבותה 
להן  אמרו  וחסודה,  נאה  כלה  אומרים: 
בית שמאי לבית הלל: הרי שהיתה חגרת 
או סומא, אומרים לה כלה נאה וחסודה, 
והתורה אמרה2 מדבר שקר תרחק? אמרו 
לדבריכם,  שמאי:  לבית  הלל  בית  להם 
ישבחנו  השוק  מן  רע  מקח  שלקח  מי 
בעיניו או יגננו בעיניו, הוי אומר ישבחנו 

בעיניו". 

קיים  הלל  בית  לפי  שגם  הרי,  ברור 
הציווי "מדבר שקר תרחק"3, ושגם לפי 
בית שמאי צריך לשבח "מקח" בעיני מי 

שקנה אותו"4,

שמאי  בית  הוא:  לכך  ההסבר  אלא, 
הענינים  נקבעים  התורה  שלפי  סוברים 
שהם  כפי  הכללי,  תוכנם  לפי  בעיקר 
נראים במבט ראשון5 )בדומה לכלל "אין 

במח' ב"ש וב"ה בענין "כיצד מרקדין וכו'"
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אפ"ל  בנר,  רק  מחלקותם  נאמר  הי'  אם  הנ"ל 
דבכלה גם ב"ה מודים לב"ש. 

וכן להיפך י"ל – דבכלה גם ב"ש מודי כיון 
דהקב"ה שינה מפני השלום )כלה רבתי שם(. 

13( במדרז"ל בכ"מ. וכל שה"ש מיוסד ע"ז.
14( בהבא לקמן במחלוקת ב"ה וב"ש – ראה 
ב  מח,  )שה"ש  מרקדין  כיצד  ת"ר  ד"ה  לקו"ת 
כלות  לענין  הוא  מבואר  ששם  אלא  ואילך(. 

הנפש דישראל. עיי"ש.
15( מו"ק ה, סע"א. סוטה ה, ב.

ראה   – הגבורות  מבחי'  שרשם  16( דב"ש 
לקו"ת שם.

17( איוב כט, ג.

א. דרך  נח, רע"א. סנה' לח,  9( ראה ברכות 
ארץ פ"ט.

וראה  אומר"(.  )"הלל  מ"ד  פ"ב  10( אבות 
תניא פ"ל.

לקו"ת  וראה  כאן.  בחדא"ג  כתב  11( עד"ז 
שה"ש מח, ג בהגהה.

ממקומות  בכ"א  בשיטתם  12( והחידוש 
הנ"ל )הכא וברכות נא, ב. המו"ל( )שלכן צריכי 
המחלוקת  מפרש  הי'  באם  שניהם(:  לומר 
ס"ל  ב"ש  גם  דבנר  אפ"ל  בכלה  רק  שלהם 
ו(ישנן  )רואים  במציאות  הרי  בכלה,  כי  כב"ה, 
מומין גלויים – חיגרת וסומא )אלא שלגבי דעת 
האיש )המקדש( היא "נאה וחסודה"(, אבל בנר 
הרי במציאות ישנם כמה גוונים באש*, ומטעם 

הכללית  לשיטה  מתאים  זה  ענין  ב. 
ההסתכלות  אופן  לגבי  הלל  בית  של 
שדלעיל  במחלוקת  כמודגש  יהודי,  על 
ובית הלל, שבית שמאי  בית שמאי  בין 
ובית  שהיא"  כמות  "כלה  אומרים 
וחסודה",  נאה  "כלה  אומרים  הלל 
"שמאי"  בשמות  מרומז  אף  זה   ודבר 

ו"הלל": 

הוא  ברוך  הקדוש  נקראים  כידוע13, 
וכנסת ישראל "חתן וכלה". בית שמאי14, 
ששמאי הוא מלשון "השם אורחותיו", 
 – דרכים15  מדידת  של  במשמעות 
סוברים, שצריך לדייק ולהעריך בדיוק16 
היהודים  של  ההתנהגות  אופן  את 
"כלה   – למעשה  להתנהגותם  בהתאם 
כמות שהיא" – ובהתאם לכך יש לנהוג 

בהם. 

"בהלו  מלשון17   – הלל  בית  ואילו 

כל  להעריך  צריך  שוות"9,  דעותיהן 
בדומה  המיוחדת,  שלו  דעתו  לפי  אחד 
שתגיע  עד  חברך  את  תדין  "אל  לנאמר 
מעורב  להיות  ניתן  וכך  למקומו10", 

אפילו "עם הבריות"[. 

אין  הלל  בית  שלדעת  אפוא,  מובן 
זה שקר11, כי לאחר הסתכלות מעמיקה 
זו  זה,  לחתן  שביחס  רואים,  בפרטים, 
באמת "כלה נאה וחסודה", בעוד אשר 
הכללי,  המראה  קובע  שמאי  בית  לפי 
את  וסומא"  "חגרת  על  לומר  אין  ולכן 
השבחים "כלה נאה וחסודה", וזה בכלל 

"מדבר שקר תרחק"12. 

*( וגם לדעת ב"ה ישנו חידוש במחלוקת דנר 
)שלא היו יודעים מדעתם בכלה(: שהרי המדובר 

הוא בבריאת האור )מהקב"ה( ]גם אם נאמר דל' 

שם(  שנו"א  )וראה  תמיד  בורא  שהוא  פי'  בורא 

ובפרט שגם לדעת רבא סברי ב"ה בורא נמי ברא 

)ראה  בשימ"ב  האור  בריאת   – משמע  )לשעבר( 

פרש"י שם( וחילוק המאורות שיש באש אי"ז בצד 

וריחוקו  בקירובו  תלוי  כ"א  האש  בריאת  עצם 

מהפתילה או מן העץ )וראה מאירי כאן(.



5 שער דבר  מלכות

)זה הקב"ה( את המקח, ולכן ברור שזהו 
"כלה נאה וחסודה"!

של  התנאי  נדרש  כך  שלשם  אלא   
של  כהמשכה  הבריות",  עם  "מעורבת 
עם  מעורבים  כאשר  בכתובות:  הגמרא 
המצבים  את  ויודעים  מכירים  הבריות, 
והנסיונות בעולם הזה, אז ברור שיגיעו 

לאמת, שזוהי "כלה נאה וחסודה". 

)קטעים משיחת כ' מנ"א ה'תשל"ג, 
נדפסה בלקו"ש חט"ז שיחה ד' לפ' תרומה( 

נרו", המאירים את פנימיותו של כל דבר 
גם לגבי המעשה בעולם הוה – אומרים 
"כלה  טוב,  הוא  יהודי  כל  שבפנימיותו 
נאה וחסודה". וההוכחה לכך היא: משל 
לאדם "שלקח מקח . . מן השוק ישבחנו 
בעיניו . ." – הקדוש ברוך הוא לקח את 
ברור  ולכן  בם,  ובחר  כ"מקח",  ישראל 
גם  וקדוש.  טוב  בעצם  הוא  שהמקח 
אין  כך,  נראה  הוא  אין  בחיצוניותו  אם 
משתנה מציאותו האמיתית, ובפנימיותו 
ה"חתן"  בחר  שבודאי  כיון  טוב,  הוא 
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הבימה*( מעכבת במצות הקהל – ראה הרי"פ 
פערלא שם. וראה מנ"ח. ועוד. 

6( סוטה שם ד"ה שנאמר.
ששנינו  ממה  שלמדין  להדיעה  7( ועד"ז 
משום  תורה  משנה  נאמר  שלכך  שם  כספרי 
משנן  שהמלך  להשתנן  להשתנות,  שעתידה 

בפרשת הקהל ראה מאירי לסנהדרין ספ"ב.
אלא  שם,  פערלא  ברי"פ  כתב  8( עד"ז 
ס"ת  כתיבת  במצות  נצטוה  שלכן  שמפרש 

)לעצמו( – משנה תורה.
מונין  אם  שתלוי  לומר  מוכרח  אין  9( אבל 
אותו לב' מצות )– ראה רי"פ פערלא שם(, כי 
רסו  ובהשלם  רצ  רפט,  )סי'  היראים  לדעת  גם 
הקב"ה  "צוה  בפ"ע  מ"ע  שמנה  ועוד  תלג( 
שיקרא המלך" י"ל שמצותו הוא לא מצד חיובי 
לשון  וראה  הקהל.  ומצות  מדיני  כ"א  המלך 
היראים )רפט, רסו( ומנין שבמלך דבר הכתוב 
דכתיב כו' )וראה לשון הסמ"ג מ"ע רל(. וראה 

חינוך מצוה תרי"ב.

1( וילך לא. יא.
2( סוטה מא, א. ואילך.

3( לשון השל"ה במס' שבועות )קפא, א(.
4( בהבא לקמן ראה גם ביאור הרי"פ פערלא 
לסהמ"צ רס"ג ח"א מ"ע טז. ח"ג פרשה יו"ד. 
וראה אנציקלופדי' תלמודית ערך הקהל. וש"נ.

)וכן  המלך  קריאת  אם  להלכה  5( ונפק"מ 

צריך  שהמלך  לומדים  מהיכן  תלוי 
לקרוא בתורה: רש"י בפירושו למשנה6 
היא  מלך  ידי  על  קריי'  "ואותה  אומר: 
את  המלך  בפרשת  בספרי  כדתניא 
הקהל  ביום  קורין  אין  התורה  משנה 
שלומדים  היינו  תורה",  במשנה  אלא 
בפשטות,  המלך7,  בפרשת  בפסוק  זאת 
המלך8.  וחיובי  מדיני  אחד  זהו  כי 
מהפסוק,  הדבר  את  לומדים  אם  אבל 
 "תקרא את התורה הזאת", כנ"ל, מובן9 

ישראל  כל  "בבוא  הכתוב1  על  א. 
גו' תקרא את  ה' אלקיך  פני  לראות את 
התורה הזאת נגד כל ישראל באזניכם", 
הזאת  התורה  את  "תקרא  רש"י:  מפרש 
– המלך הי' קורא מתחלת אלה הדברים 
עץ  של  בימה  על  סוטה2  במס'  כדאי' 

שהיו עושין בעזרה".

ההלכה  ע"ד  מופלאים3  מהענינים 
שיש ללמוד מפירש"י: 

הפרשיות  את  קורא  שהמלך  בזה 
האם   – סברות4  שתי  יש  תורה  דמשנה 
זהו דין במלך, היינו שזהו אחד מחיובי 
לקרוא  צריך  הוא  הקהל  שבזמן  המלך, 

את פרשיות התורה לכל העם; או שזהו 
צריכות  שהפרשיות  הקהל,  במצות  דין 

להיות נקראות באותה שעה ע"י המלך.

עד"ז יש לחקור בנוגע לבימה שהיו 
מצד  היא  האם  שעה,  באותה  עושין 
צריכם  )וכיו"ב(  כבודו  שמצד  המלך, 
או  עלי';  שיקרא  בימה  עבורו  לעשות 

שזהו מצד דיני ומצות הקהל. 

ובפשטות5 הענין )שאלה הראשונה( 

קריאת הפרשיות ע"י המלך
מדיני המלך או דין במצות הקהל

שם(  )סוטה  כתב  בתוד"ה  צע"ק  לפי"ז   )*
דהקשה לפי' רש"י שם "יקראו בלא בימה )ביו"ט( 

מנלן דבימה מעכבת". וראה ט"ז או"ח סתרס"ח.
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13( סוטה שם ע"ב.
14( שג"ז משום כבודו – ראה גמ' שם.

15( ראה גם לשון רש"י במגילה שם. ולהעיר 
שבדפוס שני ובכו"כ כת"י רש"י כאן "שעושין 

לו בעזרה".
16( ויומתק עפ"ז פרש"י סוטה שם וגירסתו 
המלך",  "פרשת  בקריאתו  שמפרט  במשנה 
וקורא  למפרע  חוזר  "ומשמ  לבסוף  ושקוראה 
משא"כ  שם(,  )פרש"י  מלך"  עלי  אשימה 
שם  חגיגה  ובהל'  שם.  בפיה"מ  להרמב"ם 
מפרט  שאינו  וחינוך(  בסמ"ג  הוא  )ועד"ז  ה"ג 
המשנה  וכגי'  בפ"ע.  המלך  פרשת  בקריאתו 
במשניות.  נוסחאות  שנויי  וראה  בירושלמי. 

וראה תויו"ט ומלאכת שלמה במשנה שם. 
17( תניא רפי"ז.

18( ביאור פרטי עניני הקהל ע"ד הקבלה – 
רמה  ואילך.  רלט  ע'  אגרות  לוי"צ  לקוטי  ראה 

ואילך.

10( ולכאו' נפק"מ גם באיזה ספר תורה הי' 
לשאר  )וכן  בסוטה  רש"י  דרשת  ע"פ  קורא: 
בהחורה  שקורא  משמע  שם(  בספרי  הדרשות 
)ראה  לכותבו  עליו  שמצוה  אצלו  שמונחת 
באם  משא"כ  שם(,  פערלא  ברי"פ  בארוכה 
התורה  את  "תקרא  שבפרשתנו  מפסוק  למדין 
"ויכתוב  לפנ"ז  להכ'  בהמשך  שבא  הזאת" 
משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי 
קורא  שהי'  י"ל  ה'".  ברית  ארון  את  הנושאים 
רע"ב  יד,  בב"ב  רש"י  כמ"ש  בהס"ת שבעזרה 
)ועד"ז בשטמ"ק שם בשם הראב"ד(. אבל ראה 

צפע"נ פרשתנו לא, ט. וש"נ. 
כי   – היא  להקהל  אלו  פרטים  11( שייכות 
תוכנה הוא "למען ישמעו ילמדו ויראו את ה"א 
ושמרו לעשות גו'". וזה נתוסף עי"ז ששומעין 
הקריאה מהמלך ורואים אותו כו'. וראה רמב"ם 
שם סה"ו: ומפי הגבורה שומעה שליח הוא כו'. 
יקרא  גדול  בפומבי  עוד  כאן:  אברבנאל  וראה 
שישמעו  כדי  כו'  המלך  שהוא  שבעם  הגדול 
המדבר  ומכבוד  מהדברים  לבותיהם  ויתפעלו 

והקורא כו'.

12( להעיר מתויו"ט במשנה שם: והא דקרי 
לה פרשת המלך ולא כן בשל כה"ג.

מלך,  כבודו של  פעמים(  )כמה  המשנה 
הכנסת  חזן  עלי'  יושב  "והוא  וכמ"ש 
וראש  הכנסת  לראש  ונותנה  ס"ת  נוטל 
נותנה  וכ"ג  לכה"ג  כו'  לסגן  הכנסת. . 
דמלך"13(  כבודו  משום  )ו"כולה  למלך 
קורא יושב14 כו'" )ועד"ז בנוגע לבימה, 

של  בימה  לו15  "עושין  הוא  הלשון 
עץ"(, 

ולכן שיטת רש"י בש"ס היא "כדתניא 
דין  שזהו   – המלך"16  בפרשת  בספרי 

במצות מלך. 

)על  שבפרש"י  תורה  של  מיינה  ב. 
התורה(: 

שהתורה  רבות,  פעמים  דובר  כבר 
הקהל  שמצות  ואע"פ  נצחית17  היא 
בגשמיות בבית המקדש לא שייכת כעת, 
הרי היא ישנה בעבודה רוחנית18 במשכן 

שזהו אחד הדינים במצות הקהל10. 

שרש"י  לכאורה,  נמצא  הנ"ל  וע"פ 
בפירושו עה"ת )לפי פשוטו של מקרא( 
ופרטי  חיובים  הם  אלו  שענינים  לומד 
דינים במצות הקהל, שלומדים מהפסוק 
בפרשת הקהל "תקרא את התורה הזאת" 
– הן מה ש"המלך הי' קורא" והן עשיית 
יוכלו  ישראל  שכל  כדי  שזהו  הבימה, 

לשמוע את פרשיות התורה, כנ"ל11.

משא"כ בפירושו לש"ס, רש"י מפרש 
את פשוטה של המשנה, והמשנה קוראת 
המשך  ובכל  המלך"12  "פרשת  לזה 
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ובמהד"ת(  )ודאדה"ז  ושו"ע  טור  24( ראה 
או"ח בתחלתו. ראה תו"א צא, ב. קיט, ג ואילך. 
לקו"ש  וראה  ובכ"מ.  ג.  טו,  במדבר  לקו"ת 

חט"ו ע' 255 ואילך.
מלך   – וארי  בתחלתו.  או"ח  25( טושו"ע 

שבחיות )חגיגה יג, ב(.
)לז,  פכ"ט  תניא  ראה  רע"א.  ה,  26( ברכות 

א(. לקו"ת שם. 

אלול  ח"י  דעש"ק  כללי  מכתב  גם  19( ראה 
 611 ע'  חי"ט  לקו"ש  )נדפס  וש"נ  תש"מ 

ואילך(. 
20( להעיר מלקו"ת תצא לו, א. לז, א.

21( דרמ"צ מצות מינוי מלך.
22( ראה רמב"ם שם ה"ו: ויראה עצמו כאילו 
עתה נצטוה בה ומפי הגבורה שומעה שהמלך 

שליח הוא להשמיע הא-ל.
"וקורא  המלך  קריאת  שהתחלת  23( להעיר 
מתחילת אלה הדברים עד שמע ושמע והי' אם 
שמוע" )משנה סוטה שם( – שמע קבלת מלכות 
)פרש"י  המצות  קבלת  שמוע  אם  והי'  שמים 

במשנה שם(.

שלימות  חסרה  ואז  שלו  המציאות  של 
המכוון של "ויראו את ה"א".

שהקבלת  ההמשך,  נוסף  ובזה  ג. 
"בימה".  של  באופן  צ"ל  והיראה  עול 
כשזהו מצד הקבלת עול והיראה בלבד, 
יתכן שהדבר יפעול בו תנועה של ביטול 
לעשות  יוכל  ולא  הנדרסת  כאסקופה 
באופן  צ"ל  לכן  כראוי24.  עבודתו  את 
יתגבר  תוקף,  של  תנועה  "בימה",  של 
כארי25, וגם מצד זה יכולה להיות אצלו 
הרע,  היצר  על  וההתנשאות  ההגבהה 

ה"ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר"26. 

עול  בקבלת  וההתנשאות  וההגבהה 
קורא",  הי'  ד"המלך  שהקריאה  פועלת 
תחדור ותורגש בפנימיות, עד שיהי' לזה 
קיום ופעולה בכל כחות הנפש ומחשבה 

דיבור ומעשה במשך כל השנה כולה.

בד בבד, יש צורך בזהירות שזה צ"ל 
א( של עץ ב( שהיו עושין בעזרה:

הגבהה  "בימה",  של  התנועה 
והתנשאות, צ"ל רק באופן עראי, של עץ, 
ויש לנצל את זה רק בענינים של קדושה, 
את  לעשות  שצריך  )בשעה  "בעזרה" 
הכחות  כל  קיבוץ  ד"הקהל",  העבודה 
בעזרה,  לא  שנמצא  בשעה  אבל  וכו'(, 

ואחד  אחד  כל  שבתוך  פרטי   ומקדש 
מישראל19. 

כאו"א  אצל  דהקהל  הענין  תוכן 
כל  של  והקהלה  קיבוץ  הוא  מישראל 
ומעשה  דבור  והמחשבה  נפשו  כחות 
כולם  את  ולהעמיד  להכניס  שלו20 

בביהמ"ק הפנימי שלו – 

ובזה צריך להיות "המלך הי' קורא" 
הנפש  כחות  לכל  וההמשכה  הקריאה 
היא ע"י "המלך", שבכחות הנפש היינו 
הביטול עול מלכות שמים שיש אצל כל 

יהודי. 

במלך  צדק  הצמח  ביאור21  )ע"ד 
ענין  את  ממשיך  שהמלך   – כפשוטו 

הקבלת עול ויראת ה'22 לכל ישראל(23.

ועל כך אומרים ש"המלך הי' קורא" 
נוגע לדין ומצות הקהל: ה"למען ישמעו 
דוקא  הוא  ה'"  את  ויראו  ילמדו  ולמען 
כאשר זה מצד קבלת עול, אבל כשהדבר 
האדם,  של  והנועם  העונג  מצד  בא 
ותנועה  הרגש  בזה  להתערב  יכולים 
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לבצע את הענין דהקהל במקדש הפרטי 
שלו, ועי"ז זוכים לקיים את מצות הקהל 
כפשוטו בבית המקדש השלישי וישמעו 
המשיח  ממלך  בתורה  הקריאה  את 
בשנת הקהל הבאה עלינו ועל כל ישראל 

לטובה. 

)משיחת ש"פ וילך תשל"ה. נדפס בלקו"ש 
חי"ט פר' ויל' שיחה ד' )אות ז' ואילך( – 
תרגום מאידית(

קדושה  של  נעלה  ומצב  במעמד  לא 
ועבודת ה', יכולה לצאת מזה תנועה של 

התנשאות היפך הכוונה27.

ויש להוסיף שעוד בימי ההכנה לשנת 
הקהל נותנים לכל יהודי את הכחות כדי 

27( ראה שו"ע אדה"ז או"ח מהד"ק ס"א ס"ג 
)וראה ב"י שם(: שלא יקנה קנין נפשו להיות עז 

פנים אפילו שלא במקום עבודתו ית'. 
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שם  רמב"ם  ב.  יג,  סנהדרין  א.  כא,  7( ר"ה 
רפ"ד.

8( רמב"ם שם פ"א ה"ב.
9( לשון הרמב"ם שם פ"ד ה"ב.

רמב"ן  ב(.  )כ,  ר"ה  המאור  בעל  10( ראה 
גיטין לו, א. השגות הרמב"ן לסהמ"צ מ"ע קנג. 
ד'.  מצוה  חינוך  א-ב.  יא,  סנהדרין  הר"ן  חי' 
אינו.  קדה"ח  בהל'  שברמב"ם  וצע"ק  ובכ"מ. 

וראה  שם.  סהמ"צ  הי"ג.  ה"ג,  פ"ה  שם  וראה 
פ"ב  חי"ג  בא  תו"ש  ועוד.  קי"ח.  ד"א  סה"ד 

ואילך, וש"נ.
11( רמב"ם שם פ"ו ה"י.

12( בפ"ט ה"ג שם.

1( פנחס כח, יד.
2( בא יב, ב.

3( ראה טז, א.
יום  ועשרים  תשעה  האמצעי  4( במהלכם 
. . תשצ"ג חלקים )רמב"ם שם פ"ו  י"ב שעות 

ה"ג(.
5( ראה רמב"ם שם רפ"י. לקמן בפנים.

קדה"ח  הל'  לרמב"ם  ב"פירוש"  6( ראה 
בתחלתו. וראה ראב"ע בא שם. ובכ"מ.

להיות בחודש האביב7, ותקופות השנה 
)ששנת  החמה  )מהלך(  ע"י  נקבעות 
החמה ארוכה משנת הלבנה בלערך י"א 
לפי מהלך  השנים  את  יום8( – מחשבין 
שנים  שלוש  שתים  בכל  ולכן  החמה. 
מעברין ב"ד את השנה, "כדי שיהי' פסח 

בזמן האביב"9.

והרמב"ם ממשיך בפרקים שלאח"ז, 
שגם החשבון שאנו משתמשים בו היום 
באופן  הוא  הנשיא10[  הלל  רבי  ]שסידר 
)י"ט שנה( משתוים  כזה, שבכל מחזור 
)לערך( שנת הלבנה עם שנות החמה, עד 
ש"לא ישאר ממנין ימי החמה בכל תשע 
וארבע  אחת  משעה  חוץ  שנה  עשרה 

מאות ושמונים וחמשה חלקים"11.

ש"אחר  ה"פירוש"12  ע"ז  ומקשה 
גדול  מספר  )כשיתקבץ  רבות"  שנים 

א. ברמב"ם בריש הל' קידוש החודש: 
חדשי השנה הם חדשי הלבנה שנאמר1 
עולת חדש בחדשו ונאמר2 החודש הזה 
שאנו  והשנים   . . חדשים  ראש  לכם 
מחשבין הם שני החמה שנאמר3 שמור 

את חודש האביב.

הפירוש בזה: חדש הלבנה הוא של 
זמן  משך  זהו  וחצי4,  יום  כ"ט  לערך 
סיבוב )החדשי( של הלבנה; שנת החמה 
היא של לערך שס"ה יום ורביע5, זהו זמן 

הסיבוב )השנתי( של החמה.

שני  זו  בהלכה  אומר  והרמב"ם   –
דינים6: 

א( שאת חדשי השנה צריך לחשב לפי 
חלק  אינו  שחודש  היינו  הלבנה,  סיבוב 
א' מי"ב משנת החמה ]כמו שמחשבים 
)של  השנה  את  שמחלקין  האומות  רוב 
מהלך החמה( לי"ב חלקים – חדשים[, 

אלא "חדשי הלבנה". 

צריך  שהפסח  מכיון  אעפ"כ,  ב( 

ברכת החמה
ביאור הטעם שלהלכה אזלינן לפי תקופת שמואל
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רמ"ה לסנהדרין )יג, ב ד"ה ואיכא(. יסוד עולם 
מפרשים  ובכמה  ועוד(  פי"ד  )פ"ב,  ד'  מאמר 

וספרי חשבון העיבור. 
17( רפ"ט שם.

18( לשון הרמב"ם שם פ"י ה"ו.
19( שנסמנו בהערה 16. ועוד.

20( בפ"ו ה"י שם. 

13( ראה ספר עתים לבינה מאמר י"ב.
שזוהי  שמפרש  שם  לבינה  בעתים  14( ראה 
צדק  מורה  "יבוא  ה"פירוש"  בתירוץ  הכוונה 

ויודיענו".
כבהערה  המחזור,  שבאמצע  15( בהשנים 

הבאה.
הנשיא  לראב"ח  העבור  בספר  16( ראה 
בשנת  חי  )"אשר  דבזמנו  ה'(  שער  ג'  )מאמר 
ושלש  ושמונים  מאות  ושמונה  אלפים  ארבעת 
כולו  הפסח  "מועד  השער(,  נוסח   – ליצירה" 
ושנת  חמשית  שנה  כגון  טבת  בתקופת  נופל 
בכולם  מוצא  שאתה  י"ו  ושנת  עשרה  שלשה 
כו'".  מניסן  יום  כ"ב  אחר  נופלת  ניסן  תקופת 
העבור  )סוד  להראב"ע  העבור  ספר  גם  וראה 
יד  השביעי(.  "העד  בסופו  ושם  אחד"  "העד 

וא"כ איך זה מתאים עם הדין דשמור את 
שפסח צריך להיות בזמן  חודש האביב, 

האביב?

מה  עפ"י  לתרץ  אפשר  לכאורה  ב. 
שכתב הרמב"ם להלן17, שהשארית של 
מחזור  כל  לאחר  חלקים  ותפ"ה  שעה 
"תקופת  )הנקרא  חשבון  לפי  אלא  אינו 
שמואל"( ששנת החמה היא "שס"ה יום 
ורביע יום", אבל לפי החשבון )"תקופת 
שס"ה  היא  החמה  ששנת  אדא"(  רב 
"לא תמצא   – יום"  מרביע  ו"פחות  יום 

תוספת במחזור של י"ט שנה כלל".

השנים  חשבון  מתאים  ועפי"ז 
דשמור  הדין  עם  עתה  מחשבים  שאנו 
)לא  נקטינן  אנן  כי  את חודש האביב – 
אלא(  ששמואל  דתקופת  החשבון  את 
]ש"חשבון  אדא  רב  דתקופת  החשבון 
זה הוא האמת יותר מן הראשון"18[ כמו 
שכתבו כמה ראשונים19, ולפי חשבון זה 

לעולם חל הפסח בתקופת האביב.

שצריך  הטעם  מובן:  אינו  אבל 
החמה  שנות  עם  הלבנה  שנות  להשוות 
האביב,  חודש  את  שמור  משום  הוא 
ומכיון שלפי החשבון של תקופת שמואל 
יש שארית לאחר כל מחזור – א"כ איך 
מנין  על  סמכנו  "ולמה  הרמב"ם20  כתב 

ותפ"ה חלקים(  יתרונות של השעה  של 
האביב,  בחודש  )לא  ניסן  תקופת  תחול 
"יבוא  ומתרץ:  איייר?  בחודש  אלא( 

מורה צדק ויודיענו". 

של  האחרונה  לשנה  עד  ]ולהעיר: 
עדיין  עלמא  דהוה  שנין  אלפי  שית 

תחול13 התקופה בחודש ניסן14[.

את  דשמור  הדין  להבין:  וצריך 
)ודי  שניסן  רק  )לא  הוא  האביב  חודש 
בשלהי ניסן( צריך להיות בזמן האביב, 

]כמו  האביב  בזמן  יהי'  שהפסח  אלא( 
שפסק הרמב"ם, כנ"ל שכשב"ד חישבו 
בניסן  עשר  בששה  תהי'  ניסן  שתקופת 
עיברו את השנה "כדי שיהי' הפסח בזמן 

האביב"[ – א"כ אינו מובן: 

המחזור  שארית  של  התקבצות  ע"י 
עד  רבות  פעמים  ותפ"ה חלקים(  )שעה 
עכשיו הרי ]ואפילו בזמן הרמב"ם )ועוד 
כמה  ניסן  תקופת  חלה  כבר  זה([  לפני 
פעמים15 מספר ימים לאחר ט"ו ניסן16 – 
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וראה  ה"א.  פ"ד  שם  הרמב"ם  22( לשון 
הערה הבאה.

על התקופה,  לומר, דמה שמעברין  23( ויש 
)רמב"ם  בזמן האביב"  הפסח  הוא "כדי שיהי' 
שם פ"ד ה"ב(, משא"כ מה שמעברין על האביב 
השנים שני  ועל פירות האילן הוא "כדי שיהיו 
יובן  ועפ"ז  ה"ד*(.  סוף  שם  )רמב"ם  החמה" 
גם מ"ש הרמב"ם שם ה"ג "כדי שיהי' האביב 
מצוי להקריב ממנו עומר התנופה בששה עשר 
על  שמעברין  מה  הרי  דלכאורה:   – בניסן" 
חודש  את  "שמור  מצד  הוא  הסימנים  ג'  כל 
האביב" שנוגע לפסח, ולמה אומר "כדי שיהי' 
אלולי  כי  בזה,  וי"ל  עומר"?  להקריב ממנו   . .
עומר(  ממנו  להקריב  כו'  שיהי'  )כדי  זה  טעם 
הי' מספיק גם כשהאביב הוא בסוף חודש ניסן 

)מכיון שגם אז היא שנת החמה, כבפנים(. 

פ"ד  )שם  הרמב"ם  מ"ש  יובן  21( ועפ"ז 
זמן  מפני  זה  חדש  מוסיפין  מה  "מפני  סה"א( 
ולולא   . . זמן  באותו  כדי שיהא הפסח  האביב 
בימות  פעמים  בא  הפסח  הזה  החודש  הוספת 
ולכאורה   – הגשמים"  בימות  ופעמים  החמה 
"ולולא  במ"ש  הרמב"ם  מוסיף  מה  )א(  א"מ: 
הוספת החודש הזה כו'", על מה שכתב לפנ"ז 
"מוסיפין חודש זה מפני זמן האביב"? )ב( מהו 
בימות  ופעמים  החמה  בימות  "פעמים  אומרו 
הוא  שהדיוק  משמע  זה  שמלשון  הגשמים", 
לא – שיהא הפסח בזמן האביב, כ"א – שלא 
בימות  ופעמים  החמה  בימות  "פעמים  יהי' 

הגשמים"?
וי"ל שב' לשונות אלו הם ב' דינים: "ומפני 
מה מוסיפין כו'" הוא דין בשנה שתקופת ניסן 
מתאחרת אחרי ט"ו ניסן: ו"לולא הוספת החדש 
הזה כו'" הוא דין בנוגע כללות השנים, שמזמן 
לזמן צריך לעבר את השנה בכדי שהפסח שבכל 
"פעמים  יהי'  )ושלא  אחד  בזמן  יהי'  השנים 

בימות החמה ופעמים בימות הגשמים"(.

ניסן  – שחדש  בזמן האביב22  )ניסן(  זה 

ולכן  האביב23,  זמן  את  בתוכו  יכלול 
האביב  זה שתקופת  לדין  בנוגע  מספיק 
ניסן אפילו אם אינה אלא  תהי' בחודש 

בסוף החודש. 

החשבון  לפי  שגם  נמצא  ועפ"ז 

זה . . )מכיון ש( לא ישאר ממנין החמה 
אפשר  איך  וכו'":  אחת  משעה  חוץ   . .
שההשתוות  מכיון  זה,  מנין  על  לסמוך 
דשמור  הדין  עם  בהתאם  )תמיד(  אינה 

את )הפסח שיהי' ב( חודש האביב? 

ג. וי"ל הביאור בזה: מלשון הרמב"ם 
)שמביא הכתוב( "והשנים שאנו מחשבין 
הם שני החמה שנאמר שמור את חודש 
את  משמור  שהלימוד  מובן  האביב" 
צריך  שהפסח  רק  אינו  האביב  חודש 
שלעולם  גם  אלא  האביב,  בזמן  להיות 
בערך  זמן  באותו  לחול  החודש  צריך 

)דשנת החמה(21. 

האביב  חודש  את  דשמור  זה  ובדין 
חודש  "שיהי'  מספיק  לשנים  בשייכות 

*( ומזה שבהלכה זו )ה"ד( מביא הרמב"ם רק 
ב' הסימנים דאביב ופירות האילן – משמט קצת, 

שכוונתו ב"ואלו הן הדברים" היא )בעיקר( לענין 

ב' סימנים אלו. משא"כ מה שמעברין על התקופה 

הוא לא רק "כדי שיהיו השנים שני החמה" אלא 

גם "כדי שיהי' הפסח בזמן האביב". 

ה"א  לומר, שב' הלשונות שברמב"ם שם  ויש 

זה  חודש  "שיהי'  זמן",  באזתז  הפסח  "שיהא 

בזמן האביב" – הם הקדמה ל)ב' הענינים שב(ב' 

הלכות שלאח"ז: עיבור מפני התקופה )שבהלכה 

ב'( – הוא "כדי שיהא הפסח באותו זמן" )אביב(; 

הוא  ג'(  )שבהלכה  האילן  ופירות  האביב  מפני 

"כדי שיהי' חודש זה בזמן האביב". 
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ובמהלך השמש האמצעי לא במקומה האמיתי, 
ניסן  תקופת  תהי'  האמתי  השמש  במקום  אבל 
בזמן אלו בכמו שני ימים קודם שתי התקופות 
נמצא לכאורה דחגה"פ הוא לאחר התקופה** 
פ"כ  לערכין  עשיר  הון  שם.  עולם  יסוד  )ראה 

מ"ב. ועוד(. וראה הערה הבאה. 
בפירוש  הרמב"ם  הזכיר  מדלא  י"ל,  26( או 
דסמכינן על חשבון תקופת ר"א בנוגע לפסח* 
דס"ל  זה"(,  מנין  על  ש"סמכנו  רק  )והזכיר 
כהדיעות דעכשיו אין חוששין להדין דפסח יהי' 
אחר התקופה דוקא )ראה פנ"י ר"ה כא, א ד"ה 
"בתוס' בד"ה עברה". פי' ר"ח שם. חמרא וחיי 

בשם הרא"ש(. 
27( ראה המשך תרס"ו ע' תל"א ואילך.

בשם  שם  סנהדרין  וחיי  מחמרא  24( להעיר 
הרא"ש.

ואיכא(  ד"ה  שם  )סנהדרין  רמה  25( בי"ד 
נופלת  אדא  רב  תקופת  לפי  שגם  מקשה 
למחזור(  ט"ז  )בשנת  ניסן  תקופת  )לפעמים( 
שם  הרמב"ם  עפמ"ש  אבל  ט"ז*.  ביום 
שביארנו  האלו  התקופות  שתי  וחשכון  ספ"י: 
הוא  בקירוב  הכל  דרכם  אדא(  ורב  )דשמואל 

אדא(26, שדוקא לפיו "לא תמצא תוספת 
לי' להרמב"ם  . . כלל" – למה  במחזור 
לומר שבנוגע לענין השנה זה מתאים גם 
לפי החשבון דתקופת שמואל – שאינה 

לפי האמת? 

וי"ל נקודת הביאור בזה: 

את  מביא  שהרמב"ם  עצמו  מזה 
מוכח  קדה"ח  בהלכות  שמואל  תקופת 
דיעה  רק  )לא  היא  זו  תקופה  שגם 
בתורת אמת, אלא היא גם( נכונה בפסק 
"אמת  של  ענין  היא  )שהלכה  ההלכה 

לאמיתו"27(.

דתקופת שמואל שבכל מחזור יש שארית 
המחזור  שנות  סידור  ע"י  הרי  קטנה, 
את  דשמור  )עכ"פ(  הדין  את  מקיימים 
שגם  מכיון  לשנה,  בנוגע  האביב  חודש 

התקופה  תימשך  לא  זה  חשבון  לפי 
לאחר חודש ניסן לעולם.

ובזה מובן ג"כ מ"ש הרמב"ם הטעם 
ש"סמכנו על מנין זה" )המנין של שנות 
המחזור( – כי לפי חשבון זה "לא ישאר 
ממנין ימי החמה חוץ משעה אחת כו'": 
סמכנו על מנין זה )של שנות המחזור( כי 
ע"י מנין זה מקיימים את הדין שהשנים 
גם  הרי  ובזה  החמה"24;  "שני  צ"ל 
משעה  חוץ  כו'  ישאר  ש"לא  החשבון 
אחת כו'" הוא טעם מספיק ל"סמכנו על 

מנין זה", כנ"ל. 

מכיון  להבין:  צריך  אבל  ד. 
חודש  את  דשמור  הדין  שלצורך 
מ"מ  זקוקים  לפסח  בנוגע  האביב 
רב  תקופת25  )של  האמיתי   לחשבון 

)ר"ה  בגמרא  דמש"כ  רמ"ה שם מתרץ  ביד   )*
כא, א( כד חזיא דמשכא תקופת טבת עד שיתסר 

נגהי  דשיתסר  "אורתא  עד  היינו  עברה,  בניסן 

"אם  )ה"ב(  שם  מפורש  ברמב"ם  אבל  שיבסר". 
תהי' תקופת ניסן בששה עשר". 

**( והאיחור דתקופח תשרי בנוגע לחג, אולי 
ס"ל להרמב"ם דלא איכפת ולא מעברין בשביל 

זה מדלא הביאו ברפ"ד שם. וראה צפע"נ שם ה"ב 

לנר  ד' סק"ו, ערוך  )וראה שם ה"ג(. מנ"ח מצה 

סנהדרין לג, א ד"ה ורבי יוסי ועוד.

*( ולכאורה דוחק מר דסמיך עמ"ש בפ"י ה"ו. 
וראה הון עשיר שם. 



שערי ישיבה14

בסופו  פי"ב  ד'  מאמר  עולם  יסוד  34( ראה 
)הישן(  הצ"צ  )בשו"ת  התוי"ט  תשובת  ועוד. 
והעד  להראב"ע שם  העבור  ספר  וראה  סי"ד(. 
בכל  וראה  שם(.  יו"ד  בט"ז  )הובא  השביעי 
הנ"ל ישועות יעקב או"ח סי' קיז בתשובה לנכד 

המחבר. 
ד.  כג,  אמור  מתו"כ  שם.  ספ"ב  35( רמב"ם 

ר"ה כה, א.
36( ר"ה שם, וראה הגהות מיימוניות שם. 

37( ספ"ב שם.

28( בפ"י ה"ו.
29( ובפרט להפי' ברמב"ם )פ"ב ה"ב, וראה 
ספר המצוות שם( ודבר זה הלכה למשה מסיני 
הוא כו' ובזמן שאין שם סנהדרין קובעין עפ"י 
החשבון הזה )המבואר בפ"ו שם( שגם החשבון 

עצמו הוא הלל"מ – וידוע השקו"ט בזה. 
30( ברכות נט, ב. רמב"ם הלכות ברכות פ"י 

הי"ח, טושו"ע או"ח סי' רכט ס"ב.
31( ראה שו"ת משאת בנימין סי' קא. שיורי 

כה"ג לטור שם. שו"ת חת"ס או"ח סנ"ו. 
32( תענית י, א. טושו"ע או"ח )ואדה"ז( סי' 

קיז ס"א. 
33( ראב ב"י או"ח סו"ס תנה. רמ"א שם ס"א 
)שו"ע אדה"ז שם סט"ו ט"ז. סר"ו סי"ד(. יו"ד 

סקט"ז ס"ה. ובכ"מ.

ענין  עוד  בהקדים  זה  ויובן  ה. 
אינו  שלכאורה  החודש,  בקידוש 
בין  החודש,  את  שקדשו  "ב"ד35  מובן: 
]לגירסא  שוגגין בין מוטעין בין אנוסין 
וחייבין  מקודש  זה  הרי  מזידין[  שני'36: 
שקדשו  היום  על  המועדות  לתקן   הכל 

בו".

ראש  וענין  תוכן  הרי  ולכאורה: 
כזה  עם  קשור  חידוש(  )מלשון  חודש 

הלבנה  )מולד(  חידוש  וקדש,  ראה 

לא  שבו  שהיום  שייך  איך  וא"כ   –
שב"ד  משום  לר"ח  יהי'  המולד   הי' 

קידשוהו? 

של  טעמו  מסביר  הרמב"ם37 
לתקן  הכל  ש"חייבין  זה,  הלכה  פסק 
כי  בו",  שקדשו  היום  על  המועדות 
צוה  הוא  המועדות  לשמור  שצוה  "מי 
זה  אין  לכאורה  אבל  עליהם".  לסמוך 
טעם מספיק אלא לזה שחייבים לסמוך 
בי"ד, אבל עצם  על קידוש החודש של 
הקידוש נשאר בלתי מובן: כיצד נעשה 
הוא  המולד  אם  חודש"  "ראש  זה  יום 

ביום אחר?

בהלשון28  מרמז  שהרמב"ם  ]וכמו 
מן  יותר  האמת  הוא  זה  "שחשבון 
הראשון": היינו גם החשבון "הראשון" 
אבל  אמת;  הוא   – שמואל(  )תקופת 
הוא  אדא(  רב  )תקופת  זה"  "חשבון 

"אמת יותר"[29.

של  החשבון  )שגם  לזה  הוכחה 
הלכה(:  לפסק  נתקבל  שמואל  תקופת 
בכמה הלכות הקשורות בתקופת החמה 
כגון  שמואל;  בתקופת  רק  מתחשבים 
ברכת החמה, לדוגמא – הברכה מברכין 
ניסן  תקופת  ביום  החמה  את  כשרואים 
שנה(  )כ"ח  גדול  מחזור  כל  בתחילת 
רביעי"30  ליל  "בתחילת  היא  שהתקופה 
– שזו התקופה היא לפי חשבון שמואל 

ולא לפי חשבון רב אדא31. 

גשמים32,  לשאלת  בנוגע  ]וכמו"כ 
וזהירות בשתיית מים בשעת התקופה33 
אלא  מתחשבין  אין  אלו  שבהלכות 

בתקופת שמואל בלבד34[. 
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40( להעיר מספר הזכרונות )להרה"צ ר' צדוק 
הכהן( קונטרס משיב הטענה על חשבון העבור 

והתקופה. ספר העבור לראב"ע שם בסופו.
41( מכות ה,ב. מובא בפרש"י עה"ת שופטים 

יט,יט. וביאורו – ברמב"ן שם.

ונת'  לכאורה,  לנדו"ד,  מהשייך  38( להעיר 
בזמנים  החילוק  )בנוגע  לגמרי  אחר  באופן 
תמיד(  שישנו   – רחוקות  מדינות  בין  ומועדים 
– שו"ע אדה"ז מהד"ת ס"א ס"ח. תורת חיים 
וי"ל.   – ואילך.  ב  שמט,  שמות  )לאדהאמ"צ( 

ואכ"מ.
39( עד"ז מצינו )ויתירה מזה(: ויהי הגשם גו' 
הורידן ברחמים כו' גשמי ברכה שלא חזרו היו 

למבול )ז"ח נח כב,א. רש"י נח ז, יב(.

הנ"ל  לדינים  בנוגע  גם  הוא  ועד"ז 
]ברכת  החמה  תקופת  עם  הקשורים 
אמת  שבתורת  הדינים  וכו'[:  החמה 
החמה  תקופת  עם  )בעיקרם(  קשורים 
שלמעלה. לפיכך לא יקשה מה שבדינים 

אלו מקובל החשבון דתקופת שמואל – 
התקופה  של  האמיתי  שהחשבון  אע"פ 
כי   – אדא  רב  תקופת  לפי  הוא  למטה 

שלאחרי  אומרת,  אמת  שתורת  מאחר 
וכך  כך  היא  ההלכה  שנה  כ"ח  כל 
מזה  הרי  זו,  תקופה  עם  קשורה  והיא 
התקופה  היא  זה  שבזמן  מוכח,  גופא 
סיבות מסוימות  שלמעלה. אלא שמפני 
אחר  בזמן  למטה  כאן  התקופה  באה 

)תקופת רב אדא(40. 

יעורר  שהנ"ל  שאפשר  כיון  ז. 
בשמים  לא  תורה  והרי  היתכן  שאלות: 
בפלוגתת  קול,  בבת  משגיחין  אין  היא, 

זהר והש"ס הלכה כש"ס ועוד –

ממקצועות  דוגמאות  בזה  אביא 
שונות בתורה שכל אחת "מאירה" פרט 

אחר בענין זה:

א( עד"ז ודוגמת זה – מצינו בעדים 
זוממין לא הרגו  זוממין. אמרז"ל41 עדי 
נהרגין הרגו לא נהרגין. וידועה השקו"ט 
התורה  דיני  והיפך  השכל,  היפך  שזהו 
בנוגע לשאר מיתות ב"ד. ומבואר עפ"י 
הרמב"ן – שכיון שב"ד כשר חקר ודרש 

ו. הביאור בזה )בדרך אפשר(: 

למטה  כאן  ועניניהם  ולבנה  חמה 
)כמו כל מה שלמטה( נשתלשלו מבחי' 
חמה ולבנה ועניניהם למעלה. ולכן, זה 
הוא  לר"ח,  נקבע  הלבנה  מולד  שיום 

)בעיקר( מצד מולד הלבנה שלמעלה.

והשגתנו  שידיעתנו  מאחר  אבל 
בענינים שלמעלה היא ע"י הענינים כמו 
שהם נמשכים כאן למטה – לכן ציותה 
מולד  לפי  ר"ח  שנקבע  התורה  עלינו 
ע"פ  או  הראי',  )ע"פ  שלמטה  הלבנה 
הוא  שאז  יודעים  אנו  מזה  כי  חשבון( 

מולד הלבנה שלמעלה.

אחר  ביום  ר"ח  קבעו  כשב"ד  אבל 
עליהם"  "לסמוך  לנו  מצוה  והתורה 
ביום  שדוקא  הוכחה,  גופא  זה  הרי 
כ"ראש  אותו  קובעת  אמת  שתורת  זה, 
)העיקרי  הלבנה  מולד  הוא  אז  חודש", 

–( שלמעלה. 

ביום  הוא  אז  המולד  שלמטה  ]וזה 
אחר, הרי"ז מפני שאז38 אין העולם הזה 
שונות[,  סיבות  מפני  ראוי39  התחתון 
שלמעלה  לבנה  שמבחי'  שההמשכה 

תומשך בלבנה שלמטה באוותו זמן[.
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46( ולכן כאשר חכמי האומות אומרים ע"ד 
מאורע וענין בעולם שהוא שונה ממש"נ בתורה 
ברוחניות  רק  מדבר  שבתורה  לתרץ  אא"פ   –
מסיפור  לזה  ההכרח  כמ"פ  וכמדובר  הענינים. 
חכמי  אמרו  כאשר  שגם  ח,ב(  )בכורות  הש"ס 
אוה"ע שהבחינו שנחש מתעבר לתלת שני ענה 
להם ר"י בודאות שאינו, והביא הוכחה מפסוק 
הי' בעיבור  )והמדובר  וק"ו שהוא "לשב שני" 

דנחש כפשוטו(.
גי' בהברכה – הובאו באנציקלופדי'  47( ב' 

תלמודית בערכו. וראה לקו"ש ח"י ע' 187.
בצע"ג  דנשאר  שם  חת"ס  שו"ת  48( ראה 
שכתב  )ועיי"ש  אהדדי.  סתרי  הרמב"ם  דדברי 

"איך נברך וע"פ אמת אין כאן שום תקופה"(.

42( תמיד כט,א.
43( שו"ת הרמ"ע מפאנו סי' עג.

ראה  ובפרטיות  ובכ"מ.  ב.  נה,  44( ב"ק 
אנציקלופדיא תלמודית בערכו. וש"נ.

45( יש"ש ב"ק שם.

וצריך לקיים את ההלכה כפשוטה. אע"פ 
שכל ענין )בעולם ובפרט בתורה( שרשו 

הוא למעלה ורוחני.

המצוות  לקיום  בנוגע  רק  לא  ]וזהו 
כפשוטן  קיומן  ע"י  שדוקא  בלבד, 
הרוחניים  הענינים  את  גם  מקיימים 
לדוגמא,  תפילין,  ]כמצות  המצוות  של 
שדוקא ע"י קיום מצות תפילין כפשוטה 
מקיימים שעבוד הנשמה והלב וממשיכים 
הד' מוחין )כמש"כ בכתהאריז"ל(. וכו'[ 
והענינים  הדברים  לכל  בנוגע  גם  אלא 
המובאים ושנצטוו עליהם בתורה, הרי, 

כנ"ל, אין מקרא יוצא מידי פשוטו46 [.

ההלכה  הרי  להבין:  קשה  ועפ"ז 
פירושה  בתקופתה"  חמה  ד"הרואה 
שייך  ואיך   – בגשמיות  החמה  תקופת 
על  בראשית"47  מעשה  "עושה  לברך 
התקופה שלמעלה, בשעה שכאן למטה 

אין )בזמן זה( תקופה )בגשמיות(48?

יש  החודש  בקידוש  שגם  ואע"פ  ט. 

למיתה  פס"ד  ועפ"ז  עדותן  וקיבל  וכו' 
ונהרגו בפועל ה"ז הוכחה שכלפי שמי' 
זו,  מיתה  מחויבים  היו  שהנהרגים  גלי' 
שהיא  העדות  ביטל  תורה  שדין  אע"פ 
היתה יסוד הפס"ד למטה שיהרגו ונהרגו 
העדי  דאין  שלמטה  ב"ד  פס"ד  ולכן   –

זוממין נהרגין. 

ב( אחז"ל42 דברה תורה לשון הבאי 
ופי'  בשמים,  ובצורות  גדולות  ערים 
הרמ"ע מפאנו43 וז"ל: הוא כמשמעו . . 
שאין ע' שרים שלמעלה נכנסים באוירה 

של א"י.

טצדקי  כו'  דמלאכא  ופליגא  ג( 
למיפטר נפשך )מנחות מא, א( וברמב"ם 
יעשה  )כמלאכא(  )סוף הל' ציצית( דכן 
להיות  "נכון  ובשו"ע שם  חסיד"  "אדם 

כל אדם זהיר".

כל   – דכולהו  אבוהן  דהוא  וי"ל  ד( 
לדעת  ובפרט  שמים44.  דדיני  הסוג 
במקצת  אפילו  חייב  שאינו  האומרים 

בדיני אדם45.

ויש להוסיף עוד. ואכ"מ.

דרוש  עדיין  הנ"ל  כל  לאחרי  ח. 
ביאור: 

כל הענינים הכתובים בתורה, ובפרט 
כאלו שהם להלכה במעשה בפועל – אין 
"המקרא" )דהפס"ד( יוצא מידי פשוטו, 
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שע"ת  בתחלתו.  שם  חת"ס  שו"ת  52( ראה 
ברכות  מערכת  אס"ד  שד"ח  סק"ג.  שם  או"ח 

ס"ב אות יח. פאת השדה סל"ג.
בשו"ת  אחד"  ד"ת"ח  מהסברא  53( להעיר 
החמה.  תראה  לא  אפילו  לברך  שם  חת"ס 
)או"ח  סופר  כתב  בשו"ת  שם.  שד"ח  וראה 
שם(,  בשד"ח  )הובא  כהפמ"א  פוסק  סל"ד( 
וראה קונטרס תקופת החמה וברכתה )להרי"מ 

טוקצינסקי( פ"ד ס"ד וה'. 
54( ראה תוד"ה לתקופות ר"ה )ח, א ואילך(, 

למולד  בנוגע  הרגצובי  לביאור  49( בפרט 
קדה"ח(  הל'  ריש  לרמב"ם  )צפע"נ  הלבנה 

שמדגיש הרמב"ם "במראה נבואה".
מקודש  ב"ד  אמירת  הרמב"ם  50( ולדעת 
הראי'  "שאין  )ושם  ה"ח  פ"ב  שם   – מעכב   –
קובעת אלא ב"ד שאמרו מקודש הם שקובעי'"(. 
וראה שפהמ"צ שם. )וראה השגות הרמב"ן שם. 
קידוש  שאין  שם  הרמב"ן  לדעת  שגם  ולהעיר 
ב"ד מעכב, הרי צריכים ב"ד עכ"פ לחשוב בהן 

ולהסכים בהן(. 
"וזה שאנו מחשבין בזמן הזה כו' אנו מחשבין 
לידע יום שקבעו בו בני ארץ ישראל איזה יום 
הוא, וקביעת בני ארץ ישראל אותו הוא שיהי' 
ר"ח או יו"ט לא מפני החשבון שאנו מחשבין" 
)שם ספ"ה(. ובאריכות יותר בספר המצוות שם 
כבר  ישראל  הגדול שבארץ  "אבל מפני שב"ד 
קבעוהו זה היום ר"ח או יו"ט ומפני אמרם כו' 
שיאמרו   . . ה'  מועדי  אלה  בפירוש  שבא  כמו 

הם כו'". 
ב.  י,  סנהדרין  )במשנה(.  א  כד,  51( ר"ה 
בחודש שלא נראה בזמנו, וכ"ה דעת הרמב"ם 
שם פ"ב ה"ח. ראה פירוש שם. וראה צפע"נ הל' 

קדה"ח שם. פ"ב ה"א. מכתבי תורה מכ' סג.

התורה  מדיני  )לא  נעשית  שמציאותה 
 – החמה  ממהלך  אלא(  בזה,  הקשורים 
באותו  זמן  באותו  נמצאת  שהחמה  זה 

מקום שהיתה בעת שנבראה.

הרי אינו מובן: מאחר שבדין התורה 
להיות המציאות כמו שהיא  צריך  גופא 
שייך  איך   – ס"ח(  )כנ"ל  למטה  כאן 
לברך ברכת החמה על "חמה בתקופתה" 

שלמעלה ? 

הקושיא חזקה עוד יותר: הדין דברכת 
החמה הוא כש"רואה חמה בתקופתה", 
וכשאינו רואה את החמה בגשמיות אסור 

לו לברך52: 

החמה  ראיית  עם  הקשורה  הברכה 
שהיא(  )כמו  שאינה  אע"פ  הגשמיית, 
שהחמה  מפני  )ומברכים  בתקופתה 

הרוחנית היא בתקופתה(, אתמהה53? 

ובהקדים, שחשבון  בזה.  וי"ל  יו"ד. 
שמואל,  תקופת  לפי  )בין  התקופות 
התחלתו  אין  אדא(  רב  תקופת  לפי  בין 
בריאת  שאחר  הראשונה  מהתקופה 
העולם, אלא מהתקופה שב"שנת תוהו", 

קודם שנברא העולם54.

הכרח לומר כן )כנ"ל סעיף ו'( – שקידוש 
ר"ח וקביעותו אינם תלויים בזמן מולד 
בין  הבדל  קיים  הרי   – שלמטה  הלבנה 

ענין ר"ח לתקופת החמה:

אע"פ שר"ח קשור עם מולד הלבנה 
– הרי ר"ח בעצם מהותו )אינו מציאות 
תורה49.  דעולם, אלא( הוא מציאות של 
וכו',  יום קדוש, קרבנות ר"ח  זה שהוא 
שקדשוהו ב"ד50 או "קדשוהו שמים"51. 
המציאות  איך  להבין  יותר  קל  לכן 
גם  שלמעלה,  המולד  עם  קשורה  דר"ח 

כשהמולד שלמטה הוא בזמן אחר;

בתקופתה",  "חמה  משא"כ 
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בפועל. ועוד ועיקר: הרי בזה אין נפק"מ בפועל 
חשבון  בנוגע  משא"כ  המולדות,  לחשבון 
שם  בפירוש  וראה  שם.  תוס'  עיי'  התקופות. 
)פי"ד(  שם  עולם  יסוד  ה"א(.  פ"י  ה"ג,  )פ"ט 

ועוד. 
תלוים  ופס"ד  דינים  מצוות  60( וכו"כ 

במחשבה דוקא.

ופ"י.  פירוש להרמב"ם הל' קדה"ח פ"ט ה"ג. 
ועוד.

55( ר"ה י, ב.
קרוב  ר"ה  כוונת  סדר  שלום  נהר  56( ראה 

לסופו.
אות  סי"ד  ח"א  ציון  בני  בשו"ת  57( הובא 

טז.
הגי'  ולפנינו  א(.  כז,  )ר"ה  כמאז  58( ד"ה 
)ס"ד(   483-4 ע'  חט"ז  לקו"ש  וראה  להיפוך. 

ובהערות שם.
אף  והשנים  המולדות  חשבון  59( משא"כ 
שג"ז מונין ממולד תהו – בהר"ד )רמב"ם שם 
בעיקר  זהו  הרי  ובכ"מ(,  שם.  תוס'  ה"ח.  פ"ו 
כיון שיום אחד בשנה חשוב שנה, וכ"ש חמשה 
שם.  לרמב"ם  פירוש  שם.  תוס'  )ראה  ימים 
ערך  תלמודית  באנציקלופדי'  נסמנו  ובכ"מ 
והמולד  הבריאה  מציאות  מצד  היינו  בהר"ד( 

אינו  ולכן  לברוא60,  במחשבה  עלה  של 
מעכב כאן שגם התקופה שבמעשה תהי' 

באותו זמן. 

שהתקופה  מובן,  אעפ"כ  אבל 
)ברוחניות  גם  פועלת  שלמעלה 
)שלכן  למטה  בהחמה  ובפנימיות( 
החמה  ראיית  עם  קשורה  החמה  ברכת 

הגשמיית(.

י"א. עפ"ז צריך להבין, לאידך גיסא: 
הוא  שלמעלה  התקופה  שענין  מכיון 
דוקא לפי החשבון של תקופת שמואל – 
ולא של רב אדא, שחשבונו רק בשייכות 

לתקופה שלמטה, 

התורה  שציווי  לומר,  שייך  איך 
שהפסח צריך להיות דוקא בזמן האביב 
אדא  רב  תקופת  לפי  רק  אפשרי  ]שזה 
ס"ד([  )כנ"ל  שמואל  תקופת  לפי  ולא 

קשור רק עם התקופה שלמטה?

וי"ל הביאור בזה: 

שלמטה  שהתקופה  הדבר,  טעם 
שלמעלה,  מהתקופה  אחר  בזמן  היא 
ראוי  אינו  )כנ"ל(  שהעולם  מפני  הוא 
אז לקבל את התקופה שלמעלה )שהיא 

נעלעת מהעולם ומסדר הזמנים שלו(. 

במה דברים אמורים, כשזוהי מציאות 

ר"א  היא: במחלוקת  בזה  וההסברה 
ור"י55 אם בתשרי נברא העולם או בניסן 
]וי"ג57  בכ"מ  מבואר56  העולם,  נברא 
אמת:  הדעות  ששתי  בתוספות58[,  כך 
בניסן עלה במחשבה לברוא את העולם 

והבריאה בפועל היתה בתשרי.

ומכיון שלתקופות קיי"ל כר' יהושע 
שבניסן נברא העולם, שלכן מונין תקופת 
ניסן דשנת תוהו )שלפני התשרי( כשעלה 

במחשבה )היינו – למעלה( לברוא,

החמה,  לברכת  בנוגע  לפיכך, 
מתחשבים עם התקופה שלמעלה )אע"פ 
אחר(.  בזמן  היא   – למטה  שהתקופה 
האחרים  לדינים  בנוגע  מובן  ועד"ז 
אלא  שאי"ז  התקופה,  עם  הקשורים 
שלמעלה,  התקופה  שמואל,  לתקופת 
מכיון שההתחלה והיסוד של כל חשבון 
תוהו59,  תקופת  של  ענין  הוא  התקופות 
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הוא גם לפי החשבון של תקופת שמואל 
– אע"פ שבנוגע לדין של פסח )שהפסח 
אופן(  )בכל  צריכים  האביב(  בזמן  צ"ל 
להזדקק להחשבון של תקופת רב אדא:

 – העולם  לעניני  שבנוגע  מאחר 
לפי  היא  שלמעלה  התקופה  המשכת 
)כנ"ל(,  שמואל  תקופת  של  החשבון 
מציאות  )שהיא  לשנה  בנוגע  הדין  לכן 
לפי  )גם(  להיות  צריך  שזה  עולם(,  של 

תקופת שמואל. 

תשי"ג  פסח  של  אחרון   )משיחת 
– מהדו"ק של השיחה נדפסה בלקו"ש 
חט"ז ע' 94 ואילך. ונדפסה )כמהדו"ב( 
בלקו"ש חכ"ב עמ' 229 ואילך(

)"שיהי'  הפסח  ענין  אבל  עולם,  של 
שפסח  מאחר   – האביב"(  בזמן  הפסח 
למטה הוא )בעיקרו( מציאות של תורה, 
נמשכת התקופה למטה באותו זמן כמו 
הוא  היינו שזה שהפסח  שהיא למעלה, 
התקופה  לפי  הוא  תמיד,  האביב  בזמן 

שלמעלה ושלמטה. 

משא"כ בנוגע לעניני העולם, המשכת 
בחי' תקופה שלמעלה אפשרית גם בזמן 

אחר, לפי חשבון תקופת שמואל.

שזה  הרמב"ם  מ"ש  יובן  עפ"ז  י"ב. 
לדין  )בנוגע  זה"  מנין  על  ש"סמכנו 
להיות  צריכה  השנה  שקביעות  דשנה, 
האביב(  בזמן  הוא  שלה  שהחודש  כזו 
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בהערות  כבר  נדפס  דלקמן  ד'־ה'  האותיות  תוכן   )*
לקראת  הארבעים,  קובץ  דישיבתנו,  ואנ"ש  התמימים 

מחודשת  בעריכה  הופיע  וכאן  תשס"א,  כסלו  יד־יט 
בהתאם לכללות הפלפול.

בגדר רצון באונס ואונס מסלק המעשה

 הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי*
ראש הישיבה

א
ביאור בפלוגתת הראשונים גבי מקור דין אונס בתנאי

איתא בגמ' כתובות )ב, ב – ג, א( "אמר רבא ולענין גיטין אינו כן. אלמא קסבר רבא 'אין 
אונס בגיטין'. מנא לי' לרבא הא, אילימא מהא דתנן 'הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן ועד 
שנים עשר חדש, ומת בתוך שנים עשר חדש – אינו גט'; מת הוא דאינו גט, הא חלה – הרי זה 
גט . . רבא סברא דנפשי' קאמר משום צנועות ומשום פרוצות . . ומי איכא מידי, דמדאורייתא 
לא להוי גט, ומשום צנועות ומשום פרוצות שרינן אשת איש לעלמא. אין, כל דמקדש אדעתא 

דרבנן מקדש, ואפקעינהו רבנן לקידושי מיני'".

אונס  יש  בגיטין  גם  דמדאורייתא  ומסיקה  בגיטין,  אונס  טענת  לגבי  דנה  דהגמ'  היינו, 
ומתחשבים בטענה כזו, אך מדרבנן – תקנת רבא מסברא – אין אונס בגיטין.

והנה, המקור לעניין אונס מדאורייתא, מציין רש"י )ד"ה דמדאורייתא( "שמצינו טענת 
אונס מן התורה שנאמר )דברים כב( ולנערה לא תעשה דבר". אך יש לדון האם אכן יש ללמוד 
מהפס' לגבי אונס בתנאי )כבנדו"ד(. דנימא שהפס' קאי בטענת אונס הבאה לפטור מעונשין, 
דרק בזה, כיון שאכן אין סברא להענישו כשלא הי' אשם במעשיו )ובנדון הפס' – הנערה לא 
היתה אשמה(, מורה התורה להתחשב בטענת אונס. אך אין בכך כדי ללמד על טענת אונס 
שנועדה לבטל קיום תנאי שבפועל כן התקיים. דכיון שסו"ס תלה את חלות מעשיו )בנדו"ד 
– נתינת הגט לאשה( בקיום התנאי, והתנאי אכן בפועל התקיים, הנה לא תועיל טענת האונס 

כדי לבטל את חלות הגט.

איברא, דשאר הראשונים )המאירי בסוגיין והר"ן בנדרים( לומדים שההתייחסות לטענת 
דעתו  את  אומדים  דאנו  'אומדנא',  מטעם  אלא  )גזה"כ(,  הפס'  מצד  אי"ז  בתנאי,  אונס 
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שכשהתנה, שלא התכווין אף למצב שתנאו יתבצע באונס אלא רק כשזה מרצונו וא"כ שפיר 
יש טענת אונסין גם בתנאי.

)כז, א( מביאה להדיא את  ונראה לומר דהיסוד לפלוגתייהו, הוא מהגמ' בנדרים דהתם 
עד  אתינא  לא  אי  ואמר  דינא,  בבי  זכוותא  דאתפיס  גברא  "ההורא  תנאים  לגבי  הנ"ל  הפס' 
תלתין יומין, ליבטלון הני זכוותאי. איתניס ולא אתא. אמר רב הונא בטיל זכוותיה, אמר ליה 

רבא אנוס הוא, ואנוס רחמנא פטריה דכתיב ולנערה לא תעשה דבר".

וחולקים רש"י ושאר הראשונים האם למסקנת הגמ' הלימוד מהפס' נדחה או לא. רש"י 
לומד שהלימוד לא נדחה, וזהו מתאים לשיטתו בכתובות שלמד מהפסוק ולא מאומדנא. אך 
שאר הראשונים לומדים שלמסקנת הגמ' שהלימוד מהפס' נדחה, לכן לומדים דהטעם דיש 

אונס גם בתנאי כי זהו משום אומדנא כדפירשנו לעיל.

המאירי, כדלעיל, גם לומד כשאר הראשונים שהאונס הוא מטעם אומדנא אך גם מביא את 
הפס'. וניתן לומר דלפירושו טעם אומדנא שייך לאחר שיש לימוד מהתורה לגבי הענין הכללי 
שהמקרה של אונס שונה ורחמנא פטרי'. דעפ"ז ניתן ללמוד אומדנא שבדעתו לשלול אם יהי' 

אונס וסומך שידעו שכך דעתו.

ב
חקירת הר"י ענגיל בגדר הפטור באונס

הא  להסתפק  "יש  כד(:  כלל  האוצר  )בית  ענגיל  ר"י  חקר  'אונס'  המושג  בהגדרת  והנה, 
דקיי"ל אונס רחמנא פטרי' הוא רק לענין פטור האדם דאין על האדם שום עונש, אבל עצם 
המעשה עבירה היא. א"ד גם עצם המעשה אין חשובה עבירה, כל שהיתה באונס ולא היה שם 

מרי ופשע מצד העושה".

והיינו, האם אונס פי', שלמרות שעבר עבירה, כיון שלא פשע – אין לבוא עליו בטענות 
ולא נענש ע"כ, או שהאנוס מסלק את מעשה העבירה ואין כאן מעשה עבירה, דהיינו שכאילו 
יותר,  לומר בעומק  ובסברת אופן הב' אפשר  יתבאר לקמן(.  בזה  )והחילוק  לא עבר עבירה 

דבאונס נחשב כאילו מלכתחילה התורה לא ציוותה אותו במקרה זה.

ואולי יש לומר, דבזה נחלקו רש"י והראשונים במח' דלעיל )האם לומדים את דין טענת 
אונס בתנאי, מהפס' דולנערה גו'(. דהראשונים פליגי על רש"י וס"ל שאין ללמוד את טענת 
אונס בתנאי מהפס' ד"ולנערה גו'", משום דס"ל שהפס' לא בא אלא לפטור את הנערה מעונש 
וא"כ בתנאי דלאו  כוונת הפסוק שכאילו לא עברה עבירה.  אין  זה לאונסה, אך  מכיון שהי' 
בחיובי עונשין עסקינן, לא יועיל הפסוק ללמד שכאילו התנאי לא התקיים. וההתחשבות אז 
בטענת האונס מבוססת רק על ה'אומדנא'. משא"כ רש"י ס"ל שאונס )וכן לומדים מהפס'( 

אכן מבטל את העבירה )המעשה(, וא"כ שפיר כך הוא גם לתנאי.
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)הנלמד מן הפס'( מבטל מעשה,  י"ל באופן אחר קצת, דגם לשאר הראשונים אונס  או 
אלא שנחלקו האם ניתן ללמוד מפס' זה לכל מקום שאונס מבטל מעשה )דכך ס"ל לרש"י(, 
או שנאמר, שזה שמבטל מעשה בפס' הוא רק כדי לפטור מעונש, אך במצב שאין מדובר כלל 
בענין של עונשין )כבתנאי שהתנה אדם כדי לתלות בו את חלות מעשיו(, הנה עדיין לא נידע 

שהמעשה בטל. וביטול המעשה אז מבוסס רק על ה'אומדנא'.

ג
מח' האחרונים לגבי מעשה הנעשה באונס שהי' לרצונו

והנה, אונס במובנו הפשוט היינו נגד רצונו. ויש לברר מה יהי' במקרה של אונס שהי' ברצונו, 
דאמנם הי' זה בכפיי' ללא כל ברירה אחרת, אך יש לו רצון לזה ומרוצה מכך שהוכרח.

דהנה, במקרה שאמר הרי זה גיטך אם באתי מכאן ועד י"ב חודש, והביאוהו בכח בתוך י"ב 
חודש, אפ"ל שכיון שזהו אונס, אינו גט, כיון שלא בא ברצונו. אך מצד שני הרי בפועל הוא 
כן בא. ובגמ' אמרינן שזהו אונס ואפ"ל שזהו מדרבנן אך מדאורייתא נחשב שקיים התנאי או 

שנאמר שאונס אינו נחשב מעשה וא"כ לא רק שאי"ז ברצונו אלא שלא נתקיים התנאי.

והנה, בלישנא קמא ניסתה הגמ' להוכיח שהמקור לדברי רבא )ש"אין אונס בגיטין"( הוא 
מהא דתנן "הרי זה גיטך אם לא באתי ועד שנים עשר חודש, ומת בתוך שנים עשר חדש, אינו 
גט". דדייקא הגמ' "מת הוא דאינו גט, הא חלה הרי זה גט". והיינו )וכפי' רש"י בפשטות( "דאי 

ס"ד חלה נמי אינו גט, ניתני חלה וכ"ש מת".

והקשה הפנ"י, דכיצד בכלל הי' אפ"ל דבחלה לא הוי גט, דאמנם קיום התנאי )שלא בא 
בתוך י"ב חודש( הי' מצד האונס )שחלה(, אך עדיין כיצד נאמר שכאילו לא התקיים התנאי, 
דשמא לא הי' זה אונס גרידא, דגם אם לא הי' נאנס לא הי' רוצה לבוא, ואם־כן הוי ספק גיטא. 
ומדבריו עולה דס"ל שבאונס )גם באונס כזה שלא היתה לו ברירה אחרת כבעניננו שחלה, אך 

סו"ס כיון( שהי' בזה גם רצונו, לא חשיב אונס. וראה גם בהפלאה דס"ל כן.

וניתן לדייק מרש"י אצלנו שסובר כהפנ"י, דכתב "מדאורייתא לא הוי גיטא – שמצינו 
טענת אונס מן התורה", ואפ"ל דהיינו דווקא כשהוא טוען שזה הי' באונס אך אינו טוען כך 
יהי' ספק גט מדאורייתא דשמא רצה בכך למרות שהי' אנוס – כהפנ"י. וכן סובר ההפלאה 
ומוכיח זאת מהגמ' שאונס לא שרי כיון שיש פרוצות שיש להם רצון ואז אי"ז נחשב אונס 

ותיאסר לבעלה.

וכן, בגמ' לקמן )כתובות כו, ב( מובא דהאשה שנחבשה אסורה לבעלה ובפשטות זהו אונס 
ומדוע אסורה אלא דאבוה דשמואל סובר – שלא כרבא – שחוששים שתחילתו באונס וסופו 

ברצון וזה נחשב רצון כהפנ"י.
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1( הובא בספר 'אהל אברהם' עמ"ס כתובות ע' שנה.
אות  דוד  ובסוכת  ד  סי'  שמואל  בברכת  גם  2( ועיין 

נו, נז, נט.
הביא  דבריו  שבתחילת  שם  הגר"ח  בדברי  3( וראה 
כמה הוכחות לשיטת הפנ"י, ובקצרה: א( מהגמ' לקמן 
דף ג ע"ב דמקשינן 'ולדרוש להו דאונס שרי', ומתרצינן 
עבדי  להו  מקילינן  'דאי  ופרש"י  פרוצות',  'דאיכא  שם 
כך  דמכאן שלמרות שגם  בעליהן',  על  ונאסרות  ברצון 
ונאסרת  רצון  נחשב  רוצה  ג"כ  אם  אך  באונס,  נבעלת 
וסופה  באונס  דבתחילתה  ע"ב,  נא  מדף  ב(  לבעלה. 
מהני  דלא  היינו  שמואל,  דאבוה  אליבא  נאסרת  ברצון 
בתחב  ע"ב  ל  מדף  ג(  הדבר.  נעשה  הי'  דבלא"ה  מה 

שם  דמתוס'  הבליעה,  בית  לתוך  תרומה  חבירו  לו 
חייב  יהי'  לתחוב  לו  מניח  שכשמרצונו  ג"כ   משמע 

מלקות.
והסביר  דחה  כדלעיל,  הפנ"י  דברי  דחיית  לאחר  אך 
והחשיבה  חידשה  התורה  הנה  הללו,  הדוגמאות  שבכל 
דסו"ס  כיון  באונס,  שנעשה  למרות  מעשה  שייקרא 
התורה  החשיבה  חיוב  ולענין  מהאיסור,  נהנו  הם  הרי 
האשה  לענין  התוס'  וכמ"ש  כמעשה,  הגוף  הנאת  את 
'ומיהו לענין  'איהו'(  שנבעלה באונס )ב"ק לב, א. ד"ה 
חטאת ולענין מלקות חייבת, דרחמנא אחשביה להנאה 
מעשה'. וכיון שנחשב למעשה, הנה אם יהי' זה ברצון, 

לא ייחשב כאונס. אך לא כן בנדו"ד וכנ"ל.

אך הנה, הגר"ח מבריסק1 הביא את דברי הפנ"י וחלק עליו2. והוא עפ"י יסוד שהניח )השווה 
ממש לדברי החמדת שלמה דלקמן(, שאונס מסלק את המעשה. היינו, דאי"ז רק שהוא פטור 
על מעשיו משום שלא הי' זה ברצונו, אלא שאף חשיב כאילו לא עשה כלום. וממשיך לבאר, 
דכיון שכאילו לא עשה כלום, הנה אף אם יהי' בזה רצון, מכלל אונס לא ייצא, דסו"ס הרי חשיב 
כאילו לא עשה כלום. ובכך מיישב את קושיית הפנ"י, דאף שייתכן שזה שלא הגיע בתוך י"ב 
חודש הי' גם ברצונו, אך כיון דהי' כאן אונס, א"כ חשיב כאילו כלל לא קיים את מעשה התנאי 

)המעשה של 'אי־ביאה' תוך י"ב חודש(, וע"כ שפיר אמרינן דאינו גט3.

והנה כפי הנראה בהשקפה ראשונה, לא תעלה דעתו של הפנ"י )שבאונס דאית ביה רצון 
כללות  ומוכרח הדבר שחולק על  דאונס מסלק המעשה,  זו,  גם עם שיטה  אונס(  לא חשיב 
נבוא לבאר היטב את שיטת  זו דסילוק המעשה ע"י האונס. אך הנה בדברינו דלקמן  סברא 

החמד"ש, ואז נוכל לומר שאין הכרח לומר שאם סוברים כהחמדת שלמה אין לומר כהפנ"י.

ד
דברי ה'חמדת שלמה' שאונס מסלק המעשה וביאור הקו"ש בזה

והנראה לומר בזה, ובהקדים דהנה כתב הרמב"ם )הל' יסוה"ת פ"ה ה"ד(: "וכל מי שנאמר 
בו יהרג ואל יעבור ועבר ולא נהרג . . אעפ"כ מפני שעבר באונס אין מלקין אותו ואין צריך 
לומר שאין ממיתין אותו בית דין אפילו הרג באונס". היינו, דבג' העבירות שנא' בהם יהרג ואל 

יעבור, אם עבר ולא נהרג, אינו נענש כיון שהוא אנוס.

והנה, בהמשך דבריו שם )ה"ו( כתב "כענין שאמרו באונסין כך אמרו בחלאים, כיצד מי 
שחלה ונטה למות ואמרו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני מאיסורין שבתורה, עושין ומתרפאין 
בכל איסורין שבתורה במקום סכנה חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכת דמים, שאפילו 

במקום סכנה אין מתרפאין בהן. ואם עבר ונתרפא, עונשין אותו בית דין עונש הראוי לו".
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4( תשובות וביאורים )קה"ת תשל"ד( סי' ד )נדפס גם 
באג"ק ח"א ע' רלו( ועיי"ש לפני"ז ואח"ז עוד דוגמאות 

לדין זה.
5( דברי חמד"ש אלו הובאו באחרונים בביאור הסוגיא 
שם  לכתובות  שיעורים  בקובץ  וראה  ב.  ב,  בכתובות 

אותיות ה' ואילך. וראה בדברי הגר"ח מבריסק שהובאו 
וכן   ,)2 )הערה  לעיל  המצויין  שמואל  ובברכת  לעיל 
ירושלים  נדפס ע"י קרן טוביאס  כל הכתוב לחיים  בס' 

תשד"מ ע' תקכ.

אף  ע"ז,  של  רפואות  ע"י  ונתרפא  לחלה  ע"ז  על  באונס  שעבר  מי  דומה  דאינו  והיינו, 
שבשניהם הרי זה אונס. והטעם לזה, הביא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א4, וז"ל: "ואחד 
הטעמים )בס' אוהלי יוסף סוף דיני קידוש השם בשם חמדת שלמה חאו"ח סי' לח( דפועל ע"י 
אונס לא מקרי מעשה כלל משא"כ בחולי מסוכן בשעת מעשה עושה ברצון" )וציין שם גם 

לצ"צ בחידושיו לש"ס כתובות כו, ב, ובגיטין נה, ב(5.

ובקובץ שיעורים שם מגדיר הדברים דפטורא דאונס אינו משום חסרון פשיעה )דאם הוי 
משום חסרון פשיעה, אין לחלק בין אם גוף המעשה נעשה באונס לבין חולה שעשה המעשה 
ברצון, דהרי הכא והכא עבר כדי להינצל ממיתה ואין כאן פשיעה וצ"ל פטור(, אלא משום 

דמעשה באונס אינו נחשב על העושה.

ובזה יש לחלק ולומר דזה אמרינן רק אם נאנס לעשות המעשה, משא"כ בחולה מסוכן 
שנתרפא, שעשה המעשה ברצונו, דאף שעשה זאת כדי להינצל ממיתה אבל בפועל זה נעשה 
ברצון. ובמילים אחרות, דאחר שחידשנו והגדלנו את החידוש שחידשה התורה באונס, שנחשב 
כאילו לא עשה כלום ורק התוצאה קיימת, נצטרך לצמצם את המקרים בהם נאמר חידוש זה, 
דאאפ"ל כן כשעשה את המעשה ברצונו, דזה וודאי שמעשה הנעשה בפועל מצד רצון האדם, 

נחשב למעשה )המשתייך לבעל רצון זה(.

ויש להעיר בהבנת דברי החמדת שלמה:

לא  באונס  הנעבד  דשור  כתובות( מהא  על מס'  )ומובא בספרים  דבריו  הוכיח  החמד"ש 
ויליף לה שם מקרא דולנערה לא  )נד, א(  זירא( כמבו' בע"ז  )לר'  חשיב נעבד וכשר למזבח 
תעשה דבר )וראה גם בסוכת דוד לכתובות ב', ב אותיות נז ואילך(. והכוונה בזה, דאם היינו 
אומרים דהפטור הוא מכיון שאי"ז מרצונו ואינו פושע בזה, א"כ למה לא נחשב דזה נעבד, נהי 

שאינו מתחייב, אבל עבודה יש כאן, ובע"כ דחסר גם המעשה והוי כנעשה מאלי'.

ובקובץ שיעורים שם הביא דוגמא לזה ממ"ש הרא"ש פ"ב דחולין בטעם המשנה שם )לא, 
א( 'נפלה סכין ושחטה, אע"פ ששחטה כדרכה – פסולה', דהוא משום ד"לא מיקרי כח גברא". 

דאף מכאן חזינן דבלא כוונת ורצון האדם )אונס(, לא נקרא מעשה.

אך נשאר בצ"ע מהא דאם נאנס ושחט הרי ודאי מקרי כח גברא, כיון שיודע בעת המעשה 
שהוא עושה, ולא אמרינן כיון שאנסוהו לשחוט הוי כנעשה מאלי'. וכמ"כ יש מקשים על יסוד 
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זה מדין יהרג ואל יעבור דאם נאמר דעצם מעשה באונס לא חשיב כלל מעשה אלא כאילו 
נעשית מאלי', א"כ אמאי יהרג.

מזבח  איסורי  )הל'  הרמב"ם  פסק  הנעבד  שור  בענין  דהנה  ולהקשות,  להוסיף  יש  עוד 
פ"ד ה"ו(: "הנעבד בין שעבד שלו בין של חבירו בין באונס בין ברצון . . הרי זה אסור", ואם 
נאמר שאונס היינו שאין כאן מעשה כלל, א"כ, כיצד פסק שנחשב השור כנעבד ופסול )וכפי 
שהוכחנו קודם להיפך מדברי הגמ' שם שכשר למזבח(, ובפרט שכנ"ל מדבריו גבי העובד ע"ז 

באונס למדנו שס"ל דין זה שאונס מסלק המעשה.

הא  דהנה  מאלי',  כנעשה  הוי  דאונס  בהא  הסברא  לבאר  ובהקדים  הקושיות  לתרץ  ויש 
וזה נעשה שלא ברצונו,  דאונס רחמנא פטרי' מעונש, מובן היטב, דמכיון שלא הסכים לכך 
ואדרבה הי' נגד רצונו שהכריחו אותו לכך, אין לענשו על כך, כי כל ענין שכר ועונש הוא כשיש 
לו בחירה, משא"כ כשנאנס על כך ולקחו ממנו את בחירתו, אך צריך ביאור בסברא למה אונס 

הוי כנעשה מאליו.

וי"ל שהוא ע"ד העניין דאינו מתכוין, שבכה"ת כולה, שמכיון שחסר כוונה ומודעות של 
האדם למעשה כשנעשה כאן אין זה נחשב אלא כמעשה קוף בעלמא, אע"פ שרואים כאן עשי', 
אבל אין זה משתייך אל האדם, כשחסר כאן הענין עיקרי המייחד את האדם במעשיו זה שיש 
לו דעת וכוונה. וזה גם הביאור בפטור דמתעסק דלמדין שאין המעשה מתייחס אליו כלל, כי 
לא היתה לו כוונה ומודעות למה שנעשה כאן, ולא נעשה כ"א באופן דמתעסק בעלמא – ראה 
כלל  ברצונו  באונס שמכיון שנעשה שלא  עד"ז  גם  יבואר  עפ"ז  בזה.  ועוד  דאורייתא  אתוון 

וחסרה לו השליטה בזה לעשות או לא לעשות, הרי שהמעשה נחשב כאילו נעשתה מאלי'.

וכו'(  )ורצון  כוונה  כאן  שחסר  דמכיון  הוא,  בזה  שהענין  ולומר  לבוא  אפשר  הי'  ולכאו' 
של האדם אין לקרוא לזה מעשה אדם כלל. ובפשטות כן למדו האחרונים שהקשו הקושיות 

הנ"ל.

ה
ביאור חדש בדברי החמדת שלמה ויישוב הקושיות עליו

אך הביאור הנכון בזה י"ל: דהכוונה בזה היא ]לא לומר שבאונס לא נעשה כאן בהחפצא 
גברא( שום  לדין שחיטה מכח  או בבהמה שנשחטה –  ע"ז  לגבי  )היינו בבהמה שנעבדה – 
מעשה של גברא, שהרי זה נגד החוש ונגד המציאות, ואין שום הגיון לומר שכאילו במציאות 
אין כאן מעשה אדם כלל )וגם כשחסר בזה הענין העיקרי של כוונה ורצון ודעת, אי"ז אלא 
שאין כאן החשיבות של מעשה אדם, ואינו מועיל כלל במקום שצריך כוונה – ובוודאי שאין 
להענישו על כך, אבל אין אומר עדיין שאין כאן מעשה במציאות כלל, ולומר שלא נפעלה 



29 שער נגלה

שחיטה בבהמה ע"י כח גברא(, אלא[ שכשהדבר נעשה באופן שכופין אותו ואין לאדם שליטה 
האדם  שלגבי  והיינו  אליו,  מתייחס  הדבר  אין  אז  לעשות,  לא  או  לעשות  כך,  על  להחליט 
שעשה הדבר מתוך אונס נחשב כאילו נעשה מאלי', ז.א. דלגבי דינים וחיובים )וביטול תנאי(, 
זו  פעולה  לייחס  אין  וכפי'  הכרח  מתוך  שנעשה  דכיון  האדם.  מעשה  דאי"ז  תורה  החשיבה 
אליו )אף שנעשתה מצידו ונחשבת לגבי הנפעל כפעולה של גברא אך איננה מתייחסת אליו 

)ובמילא לא מקרי לגביו מעשה כלל, כהל' בתשובות וביאורים((.

ובקצרה: באונס אי"ז שחסר במציאות דהמעשה, אלא שנחסר בייחוס המעשה אליו.

של  אדם"  ה"מעשה  מחשיבות  נגרע  שאז  בכוונה  חסרון  )אי"ז  החסרון  עיקר  באונס  כי 
ורק כשיש לו שליטה  הפעולה, אלא החסרון( הוא בשליטת האדם לעשות או לא לעשות, 

להחליט והדבר נעשה עפ"י ההחלטה שלו אז מייחסים הפעולה אליו.

ולכן: א. כשהבהמה נשחטה על ידו מתוך אונס )אי"ז מכחו שלו; אי"ז מתייחס אליו, אבל( 
הוי מכח גברא והשחיטה כשרה. ב. כשעבר על עבודה זרה באונס )אף דלכתחי' יהרג ואל יעבור 
ויבואר להלן( אין המעשה מתייחס אליו ולכן אינו נענש )– משא"כ אם עבר ונתרפא בעצי 
גורם שהכריחו להחליט  אשירה דעשה המעשה ברצון, מבחירתו ועפ"י החלטתו )אף שהי' 
כך(, אז המעשה מתייחס אליו. ג. אין השור נחשב כנעבד, מכיון שדין נעבד קשור בדין ע"ז של 
הגברא, וכשאין "עובד" )כי המעשה לא נתייחס ליהודי שעבר באונס( אין זה נקרא "נעבד", 

אבל המציאות דהפעולה היתה כאן.

וי"ל דזה ההסבר בדברי רבא ע"ז שם, דנעבד באונס חשיב נעבד, וכ"פ הרמב"ם פ"ד מהל' 
איסורי מזבח הל' ו, כי ס"ל דהשור נעבד מצד מעשה איסור של ע"ז )שע"י אדם(, אע"פ שאינו 
מתייחס אל האדם )דאין כאן עובד עבודה זרה(, אבל יש כאן מציאות דמעשה איסור ע"ז, 
מעשה בהחפצא הנעבד ומשו"ז כבר אסור למזבח )וראה בסוכת דוד אות סג שהגיע למסקנא 

הנ"ל בתירוץ קושיית הקוב"ש כדברינו כאן, אך ללא ההסבר שבדברינו(.

וגם תתורץ הקושיא אמאי בע"ז באונס יהרג ואל יעבור, דלכאורה )כנ"ל(, אם אין זה נחשב 
למעשה שלו, מדוע שנאמר לו להיהרג; אלא דעפ"י הנ"ל דמעשה יש כאן מובן הדבר היטב, 
דיש לבאר שאת זה גופא אסרה התורה, דהתורה רצתה שלא יהי' מציאות דע"ז שנעשית ע"י 

יהודי.

ויש להעיר דבעצם אי"ז קושיא כלל, גם אם נאמר דבאונס המכוון הוא דאי"ז נחשב מעשה 
אדם. כי יש לומר דזוהי החומרא דע"ז, שהתורה רצתה שלא יהי' עבודה זרה גם באופן דמצד 
כללי התורה אי"ז מעשה כלל, הנה בע"ז יש חידוש של התורה שאסור גם באופן כזה ועד כדי 
כך שיהרג ואל יעבור )במילים אחרות, שהחיוב עליו שיהרג, כדי שלא יהי' ענין שנראה מצד 

המציאות החיצונית כע"ז, אע"פ שאי"ז אלא מעשה קוף בעלמא(.
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6( ויש להמתיק הענין, די"ל בגדר דע"ז שיש בזה ענין 
דקדוה"ש וחילול ה' )והאריכו בזה(, והכוונה שזהו גדר 
המצוה גם אם זה בצנעא, ובמילא היות דמצד המציאות 
החיצונית יש כאן פעולה דע"ז, ה"ז בגדר חילול ה' שנפעל 

על ידו וע"ז הוא החיוב – ועפי"ז בעצם יובן הענין גם 
אם היינו אומרים שבאונס נחסר בהמציאות דהמעשה.
ועפי"ז יובן הפנ"י רק אם נאמר דחולק על כל היסוד 

דהחמד"ש. משא"כ לפי המבואר בפנים.

אך לפי הנ"ל יומתק הדבר שהאיסור הוא על מעשה ע"ז, מעשה שקיים במציאות והתורה 
אסרה על זה שזה בא על ידו )אפי' כשזה באונס שאז זה ענין שנעשה מאליו(6.

ו
ביאור דעת הפנ"י עפ"י הנ"ל

ועפ"י הבנתנו זו, נחזור ונעיין בדברי הפנ"י, האם אפשר ליישב שיטתו עם היסוד שכתב 
החמדת שלמה )דכוותי' נמצא אף בדברי הגר"ח כנ"ל(, שהאונס מסלק המעשה.

חסר  באונס  שנעשה  שמעשה  שלמה,  החמדת  דברי  בביאור  הקו"ש  הבנת  לפי  דהנה, 
במציאות  מחסר  האונס  סו"ס  אבל  מרצון,  גם  שזה  דאע"פ  י"ל  אז  דהמעשה,  בהמציאות 
דהמעשה, והרצון לא יועיל בזה, כי מעשה שנעשה באונס אין לו מציאות, ויוקשה לדעתו של 

הפנ"י דס"ל שבכה"ג נחשב למעשה המתייחס אליו )וכטענתו של הגר"ח(.

אך עפ"י המבואר לעיל יש ליישב אף את שיטתו. דאמנם, אף להבנתינו נראה בהשקפה 
)זה  הוא  באונס  שהחסרון  לדברינו  דדוקא  ואדרבה,  עליו,  החולקים  כדעת  דווקא  ראשונה 
שאין לו שליטה על הענין, שלכן אומרים( שאין לייחס אליו )אל האדם( מעשה שנעשה שלא 
לאותו  ומסכים  כך  לעשות  שרצה  אף  סו"ס  כי  יועיל,  לא  דרצון  י"ל  ובהחלטתו,  בשליטתו 
המעשה שנעשה מתוך אונס, אבל המרי המעשה הזה אינו מעשה שלו )דגם מציאות המעשה 

שיש כאן כדלעיל אינה מתייחס אליו(.

אך לאידך )דוקא( עפ"י הבנתנו )משא"כ להבנת הקו"ש וכנ"ל( יש מקום לבאר את דעת 
הפנ"י: דנימא דס"ל )שאמנם בד"כ אין מעשה באונס מתייחס אליו, אבל( כשזה ברצון )אף 
שאין הרצון מפעיל המעשה כי המעשה הרי ייעשה בין כך ובין כך, גם כשלא עשה ברצונו(, 
והיינו,  הזה למעשה שלו.  יחשיבו את המעשה  וע"כ  אליו  ה'מעשה'  הרצון מקשר את  הנה 
דמכיון שהמעשה כ'מציאות של מעשה' יש כאן, יסבור הפנ"י שהרצון יכול לקשר זאת איתו 

ולייחסו אליו.

כשנאמר  דדוקא  הפנ"י.  וכדעת  מהנ"ל  להיפך  לומר  יש  הקו"ש  בהבנת  דגם  איברא, 
)כהבנתו( שהחסרון הוא במציאות דהמעשה, גם הגר"ח צריך להסכים שהרצון פועל המעשה, 
מכיון  הוא  נחשב כמעשה,  אינה  הזאת שגם מציאות המעשה  בגישה  לעיל  כי הטעם שנת' 
שמעשה שלא ברצונו הוי כלא מדעתו, שאי"ז אלא מעשה קוף, וא"כ י"ל דעפי"ז כשיש רצון, 
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הרי זה פועל לתקן חסרון זה דהאונס וייחשב שיש כאן מעשה. והרי זה כדברי הפנ"י, שכשיש 
רצון אין זה חשיב אונס.

אלא שכבר נת"ל דאין הגיון לומר שמעשה הנעשה באונס, היינו מצד ההכרח, לא ייחשב 
לביאורנו  נזדקק  הפנ"י,  של  שיטתו  את  ולבאר  ליישב  כדי  וא"כ  דגברא.  מעשה  כמציאות 

דוקא.
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*( מתוך שיעור שנמסר בישיבה, בביאור הענין ד"מתוך כו'" מחלוקת ב"ש וב"ה, מחלוקת רש"י ותוס', ושיטת 
אדה"ז - כמבואר בלקוטי שיחות חי"א עמ' 34 ואילך, ביאורים בהבנת השיחה, וביאור שיטת השטמ"ק ע"פ השיחה.

 בענין מתוך שהותרה לצורך 
- ביאור בשיטות הראשונים - 

הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי*
ראש הישיבה

א
מחלוקת רש"י ותוס' בגדר מתוך שהותרה לצורך

בכתובות )ז, א( איתא "רב זביד שרא למיבעל בתחלה בשבת. איכא דאמרי רב זביד גופיה 
בעל בתחלה בשבת. רב יהודה שרא למיבעל בתחלה ביו"ט. אמר רב פפי משמיה דרבא לא 
תימא ביו"ט דשרי, הא בשבת אסור, דהוא הדין דאפילו בשבת נמי שרי, ומעשה שהיה כך 
היה. רב פפא משמיה דרבא אמר ביו"ט שרי, בשבת אסור. א"ל רב פפי לרב פפא מאי דעתיך, 
מתוך שהותרה חבורה לצורך – הותרה נמי שלא לצורך, אלא מעתה, מותר לעשות מוגמר 
ביו"ט, דמתוך שהותרה הבערה לצורך – הותרה נמי שלא לצורך. אמר ליה, עליך אמר קרא: 

)שמות יב, טז( "אך אשר יאכל לכל נפש", דבר השוה לכל נפש". עכ"ל הגמ'. 

והנה התוס' )בסוגיין ד"ה מתוך( מציין לגמ' בביצה )יב, א(, ושם במשנה הובא המחלוקת 
בין ב"ש לב"ה, האם שרינן הוצאת קטן למולו וספר תורה לקרות בו ולולב לצאת בו ביו"ט. 
ב"ש סוברים שאסור, וב"ה התירו. והגמ' תלתה את מחלוקתם, האם אמרינן מתוך שהותרה 
לצורך הותרה נמי שלא לצורך או לא. ב"ש דאסרו לא ס"ל דאמרינן מתוך וב"ה דהתירו סברי 

דאמרינן מתוך.

וברש"י ביצה שם )ד"ה אלא( כתב בדעת ב"ה, שמן התורה הותר לגמרי רק רבנן גזרו שיהי' 
אסור, והתירו רק מלאכות שהם לצורך קצת )לצורך היום עצמו או לצורך מצוה(. 

והתוס' הנ"ל, פי' "מתוך שהותרה לצורך – פירוש לצורך אוכל נפש, הותרה נמי שלא 
לצורך אוכל נפש, ובלבד שיהא צורך הנאת היום או צורך קיום מצוה ביו"ט, כההיא דהוצאת 
קטן למולו וספר תורה לקרות בו ולולב לצאת בו". היינו שפליג על רש"י, וס"ל דמדאורייתא 

הותר רק לצורך הנאת היום עצמו או לצורך קיום מצוה. 
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ופי' "הותרה שלא לצורך", לרש"י הוי כפשוטן של דברים דגם שלא לצורך כלל מותר, 

ולתוס', דמוסיף ובלבד שיהא צורך הנאת כו' )דלכאורה איך זה מתאים עם הלשון ")הותרה 
פי' הדברים הוא: מתוך שהותרה  נמי( שלא לצורך" דמשמע לכאורה בלי שום צורך(, הנה 

לצורך )או"נ(, הותרה נמי שלא לצורך )או"נ ממש(. 

ב
 ביאור מפני מה התוס' אייתי ראיה מאופה ולא ממוגמר כהפנ"י, 

ומקשה ד' קושיות
עלה  דאמרינן  שבסוגיין  ממוגמר  תוס',  לשיטת  כהוכחה  שם(  ביצה  )מס'  מביא  הפנ"י 
בגמ' שאסרו את מוגמר, משום דלא הוי דבר הצריך לכל נפש לכן אסור ביו"ט, ומכאן רואים 
הוא  יסבור שכל האיסור  בזה רש"י  ואפשר שגם  לגמרי.  לא התירה את המלאכה  שהתורה 

מדרבנן, אבל מדאורייתא מותר )והלימוד מהכתוב אינו אלא אסמכתא(.

אמנם התוס' בדחייתם את שיטת הרש"י, אינם מביאים ממוגמר דסוגיין אלא מהאופה 
מיו"ט לחול, וי"ל בזה, דרצו לדחות ולשלול בכך גם את השיטה שבשטמ"ק )הם דברי הר' 

בצלאל אשכנזי עצמו( דכתב שם, וז"ל: 

"והיה נראה לפרש דה"ק, מתוך שהותרה חבורה לצורך וכו' פי' כל שם שחיטה חדא היא, 
וכיון שהותרה שחיטה לצורך או"נ, הרי לא היתה שחיטה בכלל לא תעשה כל מלאכה, ומעתה 

כל שחיטה מותרת, והיינו דשחיטת עולת נדבה שרי לכ"ע. 

אבל מין חבורה אחרת הרי היא עדיין בכלל לא תעשה כל מלאכה, והכי קאמרינן מתוך 
שהותרה חבורה לצורך, פי' החבורה העשויה לצורך אוכל, כגון שחיטה, הותרה נמי חבורה 
הגוף,  הנאת  צורך  כאן  יש  הרי  דמ"מ  כיון  דבעילה,  ההיא  כגון  אוכל,  לצורך  עשויה  שאינה 
ונמצא לפי זה דכל שחיטה הותרה אפי' שלא לצורך כיון דעיקר שחיטה עשויה ורגילה לצורך 

או"נ, ושאר חבורה לא הותרה כי אם לצורך הנאה". עכ"ל.

ואפשר לומר דמשום הכי הוכיחו התוס' מהאופה מיו"ט לחול, דשם מצינו במלאכת אפיה 
דהוי לצורך אכילה ומ"מ חייב רב חסדא מלקות כשזה מיו"ט לחול, דמזה מוכח שגם שחיטה 
שהיא לאכילה ממנו יש הגבלה ונכלל בלאו ד"לא תעשה מלאכה". ומזה הוכחה לשלול גם את 
שיטת השטמ"ק דסובר דכל שחיטה )ואפי' וכו'(, דהוי מלכתחילה לצורך אכילה שרינן לגמרי 

אפילו שלא לצורך. 

ולפי שיטה זו ההיתר של בישול ואפיה שהן מלאכות של אוכל נפש ממש, הוא שהותרו 
לגמרי גם כשזה לא לצורך. מ"מ אין להקשות ע"ז ממוגמר כי ביחס למוגמר אמנם לא הותרו 

מלאכות אלו אמרינן כך רק באוכל נפש. 
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)הובא  ה'תשנ"ד  בשו"ת  האו"ז  של  1( וכלשונו 
מה   )33 בהערה'   31 עמ'  י"א  חלק  שיחות  בליקוטי 

לדבר  רגלים  ומאין  יסוד  מאין  כו'  מתוך  לומר  הסברא 
מילתא בלא טעמא.

וצריך להבין: 

א. ביאור יסוד הענין דמתוך כו' – דלכאורה מנא לן לומר כך דהרי קרא מיירי באוכל נפש1, 
ומהו יסוד המחלוקת בין ב"ש לב"ה בזה.

ב. ביאור הסברות דרש"י ותוס'. 

ג. דעת השטמ"ק )דהוא כעין שיטה אמצעית בין רש"י לתוס'( צ"ב, דאם התירו לגמרי את 
המלאכה )וכלשונו שם: לא הייתה שחיטה בכלל "לא תעשה כל מלאכה"( א"כ בכל האופנים 

נתיר ואם יש בכל זאת סייג מסוים א"כ רק לצורך או"נ ממש נתיר.

ד. מהי הגדרת היתר או"נ ו"מתוך שהותרה כו'", האם פי' שנדחת המלאכה היינו שבעצם 
היא מלאכה אסורה ביו"ט אלא שבשביל האו"נ התירו בנוגע לפועל והוי כדחוי', או "דהותרה" 

הכוונה שמותר לגמרי ואין עליו שם מלאכת איסור.

ג
ביאור הלקו"ש בפלוגתת ב"ה וב"ש ע"פ ב' אופנים בגדר מתוך 

והנה בלקוטי שיחות )חי"א עמ' 34( לגבי מלאכת אוכל נפש ביו"ט, מבאר בזה, ותוכ"ד 
להלן )יובאו כאן תוכן דברי השיחה עם הדגשים(:

בלימוד הפסוק )שמות יב, טז( "כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא 
לבדו יעשה לכם", מביא בהשיחה ב' אופנים: 

אופן הא'. שרק כשזה לצורך אוכל נפש אז "יעשה לכם" דהיינו צורך האוכל נפש הוא 
טעם וסיבה להתיר איסור מלאכות אלו, אבל מצ"ע, גם מלאכת או"נ הן בכלל "כל מלאכה לא 

יעשה לכם". 

]ולפי"ז ל' הכתוב "אך אשר יאכל . . יעשה לכם", )הנה ה"יעשה לכם"( אין בא לשלול 
את ה"לא יעשה" שנאמר בתחילת הכתוב ולומר דבאו"נ )יעשה לכם ו(אינו נכלל מלכחילה 
זה לצורך  בפועל כאשר  למעשה  לכם", שבנוגע  "יעשה  היינו כפשטות הל'  בהאיסור, אלא 

אוכל נפש, מאפשרים לך לעשות זאת[.

אופן הב'. שהמלאכות שהם לצורך או"נ מלכתחילה אינם מלאכות האסורות. והאו"נ הוא 
רק מהווה סימן לקביעת ההגדרה איזה מלאכות אינם נכללות בהאיסור. וב"אך אשר יאכל גו'" 
הופקעו מלאכת או"נ מגדר איסור מלאכה ביו"ט. והיינו שאך גו' בא להפקיע אלו המלאכות 
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ממה שנא' לפני"ז כל מלאכה גו' וללמדנו שב"כל מלאכה" אין המדובר אלא במלאכות שאינן 
לצורך אוכל נפש ובא לאסור כל שאר "המלאכות" חוץ ממלאכות אלו )שסומנו והוגדרו בשם 

"אשר יאכל גו'" )"מלאכות או"נ"((.

]וראה הערה 10 בהשיחה, שמציין לשטמ"ק כתובות כאן בשם שיטה ישנה "והאי דכתב 
רחמנא אך אשר יאכל לכל נפש לסימנא בעלמא הוא דכתבי", וציין שם גם לרא"ש יומא עי"ש[.

והנפק"מ בין ב' האופנים בנוגע למתענה ביו"ט, דלאופן הא' היות וכל ההיתר הוא מטעם 
או"נ לכן במתענה שאין לו טעם זה, לא הותר לו האיסור. אבל לאופן הב' שאו"נ זהו "סימן" 
ולא "טעם", אז גם מתענה מותר לו לעשות מלאכות אלו )שהרי מעולם לא נאסרו מלאכות 

אלו ביו"ט(. 

וכו' ביו"ט, הוא  וב"ה, ב"ה דהתירו להוציא קטן  ולפי"ז מסביר את מחלוקתם של ב"ש 
משום דסברי כאופן הב', דמה שהתורה כתבה או"נ הוי סימן איזה מלאכות הופקעו מלכתחילה 
)ופי' מתוך שהותרה לצורך כו'  וכו' ביו"ט.  מגדר איסור, א"כ לכתחילה מותר להוציא קטן 
דהיינו, מתוך זה שהתורה הפקיעה מלאכות אלו שלצורך )או"נ( איסור מלאכה, א"כ הרי יש 

כבר היתר לכל דבר(. 

זהו  שאו"נ  הא',  כאופן  דסברי  משום  הוא  ביו"ט  וכו'  קטן  להוציא  דאסור  דסברי  וב"ש 
הטעם להיתר ובאם אין זה לצורך או"נ ה"ז אסור, לכן אסרו להוציא, דכאשר זה לא לצורך או"נ 

לא אומרים "מתוך שהותרה כו'" )דלב"ש כאשר נעשה לצורך או"נ הוי כמו דחוי'(.

והנה הרמב"ן על התורה כתב: "מלאכת עבודה" )ויקרא כג, ז( כל מלאכה שאינה לצורך 
ונעבדתם  ובכל עבודה בשדה,  ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך,  או"נ, כענין שנאמר ששת 
ונזרעתם . . ומלאכה שהיא באו"נ היא מלאכת הנאה לא מלאכת עבודה וזה מתבאר בתורה, כי 
בחג המצות שאמר תחלה "כל מלאכה לא יעשה בהם" הוצרך לפרש "אך אשר יאכל לכל נפש 
הוא לבדו יעשה לכם", ובשאר ימים טובים יקצר ויאמר "כל מלאכת עבודה לא תעשו" לאסור 
כל מלאכה שאיננה או"נ ולהודיע שאו"נ מותר בהן. ולא יאמר הכתוב לעולם באחד מכל שאר 
ימים טובים כל מלאכה ולא יפרש בהם היתר אוכל נפש כי "מלאכת עבודה" ילמד ע"ז כו', 
כל מלאכה הוצרך לפרש "אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו  ומפני שמזכיר שם )בחג המצות( 
יעשה לכם". עכ"ל. ומבואר בדבריו כאופן הב' שמלאכת או"נ לא נאסרו מלכתחילה, היות 
שמלאכת או"נ אינה בכלל מלאכת עבודה וא"כ לא נכלל בכלל האיסור, ובנוגע להפסוק )בפר' 
בא( "בחג המצות", כותב: ומפני שמזכיר שם "כל מלאכה", הוצרך לפרש ")אך( אשר יאכל 
גו'" דהיינו שמלאכות אלו )שהגדרתן היא מלאכות אוכל נפש( הופקעו )מכלל "כל מלאכה", 

היינו שהופקעו( מכלל האיסור מלכתחילה.

]ופירוש הדברים "מתוך )שהותרה כו'(" היינו כנ"ל שמתוך ההיתר לצורך או"נ יש לנו כבר 
בתוך זה היתר שלא לצורך, כי ההיתר לצורך פירושו הוא שזה מותר לגמרי ואין איסור כלל 
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התוס'  מ"ש  יומתק  ועפי"ז  כותב:   23 2( ובהערה 
אינו  גיד  ר"י דמבשל  נמי בדעת  ב ד"ה הכא  יב,  )ביצה 
לו  שאסור  דאף  מתוך(,  מטעם  הבערה  משום  לוקה 
היינו  לאוכלו,  זה  של  בדעתו  שהי'  "כיון  אבל  לאוכלו, 

צורך יו"ט" ]וראה במפרשים )מג"ש שם ועוד( שכתבו 
מותר  כלל  לצורך  דכשלא  לומר  לרש"י  שדחקו  שזהו 
דמכיון  מובן,  בפנים  המבואר  ולפי  מתוך[,  משום 
שעושה לצורך אכילה ה"ז מלאכת הנאה שמלכתחילה 

במלאכות אלו ביו"ט, )– ואין הפירוש "מתוך", כמו בגלל שהתירו, או מכיון שיש היתר הרי 
שההיתר הזה מתפשט גם לדברים נוספים וכאילו נאמר שמתוך ההיתר לצורך יוצא גם ההיתר 
שלא לצורך אלא כנ"ל שמתוך ההיתר לאו"נ יש כבר מלכתחילה היתר לכלל מלאכות אלו([. 

ד
 קושיא בשיטת התוס' היכי סברי בדעת ב"ה 

והביאור דאו"נ הוא כסימן רק כשנעשה לצורך הנאה
והנה לפי זה מבוארת היטב שיטת רש"י בדעת ב"ה דסברי שמותר להוציא קטן ביו"ט כי 
מלאכות אלו דאו"נ אינם נכללים באיסור מלכתחילה. אבל לשיטת התוס' דס"ל דגם לב"ה 
לא הותר רק אם יש צורך היום קצת, אבל ללא צורך קצת אסור, הרי שלמדו דלא הופקעו 

מלאכות אלו מכלל האיסור, וא"כ מהו ביאור ההיתר ד"מתוך כו'".

ומבאר ע"ז בליקוטי שיחות שם. וז"ל )בשינויים קלים(: 

בהסבר מחלוקת זו דרש"י ותוס' י"ל: נתבאר לעיל בשם הרמב"ן שמלאכות או"נ 
ואינן נכללות בהאיסור ד"כל מלאכת  אינן "מלאכות עבודה" אלא "מלאכות הנאה" 
עבודה לא תעשו", ולרש"י הפי' דסברא זו דמלאכות דלצורך או"נ הן בעצם סוג מיוחד 
שמהותן "מלאכות הנאה", ואינן זקוקות לכוונת האדם בעת עשיית המלאכה להופכן 
ל"מלאכות הנאה", ולכן אין לחלק בין עשית מלאכות אלו לתכלית וצורך של הנאה 
בעיקרה  שהמלאכה  דמכיון  אחר  או  זה  וצורך  תכלית  לשם  שלא  לעשייתן  ותענוג, 
"מלאכת  בכלל  מלכתחילה  נכנסה  לא  הרי  הנאה"  "מלאכת  נקראת  מהותה  ובעצם 

עבודה לא תעשו" ולכן מותר לעשותן בכל אופן, גם אם אינן לצורך היום כלל.

)וראה בהערה 22 שם דמבאר לפי רש"י בענין דהעושה מלאכה למחר, ועפי"ז מתורצת 
קושיית התוס' וז"ל שם: העושה מלאכה לצורך מחר י"ל שאי"ז מלאכת הנאה שהרי נעשית 

לשם עבודה שלא לשם הנאה. ע"ש(, וממשיך בהשיחה: 

ודעת התוס': גם מלאכות או"נ אינן שונות במהותן משאר המלאכות, אלא באם 
נעשות לצורך הנאת האדם ביו"ט )צורך או"נ, או צורך אחר שהוא להנאת היום( אז 
ורק אז אינן בכלל האיסור ד"מלאכת עבודה"2. אבל כשאינן לצורך היום, הרי הן בגדר 

"מלאכות עבודה" האסורות ביו"ט ולכן סברי התוס' שצריך להיות צורך היום קצת. 

בסגנון אחר קצת:
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לא נאסרה.
3( וראה בליקוטי שיחות שם הערה 25 בסופה שכתב 
י"ל  נינהו"  דאו"נ  היתר  "ובכלל  "ומ"ש  החינוך  בדעת 
דכוונתו, שמכיון שההיתר דאו"נ נלמד ממלאכת עבודה, 
לכן המלאכות שיש בהם צורך )ואינן "מלאכת עבודה"( 

נכללות ג"כ בהיתר זה.
בנוגע  בהשיחה  הדיוק  מובן  בפנים  המבואר  4( ע"פ 
להביאור בדעת ב"ה גם לפי התוס' דאו"נ הוי סימן וגדר 
"מלאכת  באיסור  נכללות  שאינן  המלאכות  סוג  של 
עבודה", שדייקו בזה )שאו"נ שכתוב בפ' בא( הוי סימן 

לגבי מה שאינו נכלל בכל מלאכת עבודה )שבפ' אמור(.
פעולתן  וגוף  עצמם  מצד  אלו  מלאכות  סוג  כי 
)נכללות בכל מלאכה גו' )שבפ' בא( ו(בעצם הן אסורות, 
הביטוי  דמתוך  ז.א.  גו'".  "יאכל  כאשר  )רק(  והותרו 
שאינו  מה  שכל  מובן,  אמור  שבפרשת  עבודה  מלאכת 
מלאכת עבודה מותר, והיינו מלאכות כשהן לצורך הנאה 
שנכתבו בפ' בא בל' אשר יאכל, ומזה עצמו מובן שאשר 
יאכל היינו הכוונה למלאכות שבשביל הנאה, שאכילה 

היא העיקר שבהנאות. 
ומובן שאין לשאול על דברים אלו שבהשיחה, וכפי 

רש"י סובר דב"אך אשר יאכל לכל נפש . . יעשה לכם" הגדירה התורה מלאכות 
אלו כסוג בפ"ע )מלאכת הנאה( מצד עצמם וגוף פעולתן.

והתוס' סברי דב"אך אשר יאכל . . יעשה לכם" הגדירה התורה מלאכות אלו לפי 
מטרתם וכוונת עשייתן שכשנעשות לצורך הנאת האדם אז הרי הן "מלאכות הנאה" 

ומלכתחילה לא נכללו בכלל "מלאכת עבודה".

וממשיך בלקו"ש שם: 

וגדר של סוג המלאכות  י"ל דגם התוס' ס"ל בדעת ב"ה דאו"נ הוא סימן  ועפ"ז 
שאינן נכללות באיסור "מלאכת עבודה". 

]ומה דנקטה התורה בלשון "אשר יאכל גו'", יש לומר בזה שבעצם בל' זה מתכוונת התורה 
לכל ענייני הנאה )ונקטה "אוכל" היות וזה דבר הנאה הכי מרכזי ונצרך(, וכפי שמצאנו בגמ' 
פסחים )דף כא, ב( כל מקום שנאמר לא תאכל כו' )– עיי"ש הדעות דחזקיה ור' אבהו(. וראה 

לקו"ש שם הערה 25[.

וי"ל עוד בזה, דמזה שבפרשת אמור כתוב הלשון "מלאכת עבודה" ששולל מלאכת הנאה 
)דלפי התוס' הגדרת מלאכת הנאה, קשור עם המטרה וכוונת עשיית המלאכות, ומזה לומדים 
לנו  מגלה  זה  הנה  עבודה(,  ולא מלאכת  הנאה"  "מלאכת  הוי  קצת,  לצורך  שכל מה שנעשה 
ומלמדנו שגם בפרשת בא "יאכל לכל נפש" כולל כל ענייני הנאות )ולא רק אוכל נפש ממש(3. 

"ואך אשר גו'" בא לומר שמלאכות אלו כאשר נעשות "לאוכל נפש )וכמו"כ גם כשנעשות 
להנאות לצורך היום קצת(", הרי הן אז מופקעות מכלל "כל מלאכה גו'" כי אז אינן נקראות 
"מלאכה", אבל עצם וגוף המלאכות )של הבערה ובישול וכו'( הוי מלאכות ונכלל "בכל מלאכה 
ויוצא  גו'  בכל מלאכה  )ולא כפי שמבארים לפי רש"י שכל עצם המלאכה אינה נכללת  גו'" 

דהפסוקים דפ' בא ופ' אמור מלמדים זה על זה(4.

וע"פ ביאור זה שבהשיחה יוצא, דלב"ה הנה )לשתי הדעות גם של רש"י וגם של תוס'( 
המלאכות שהותרו לצורך, מלכתחילה לא נכללו בכלל האיסור;
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שהתקשו כמה וכמה, דאי אמרינן בדעת ב"ה לפי התוס' 
אלו  למלאכות  איסור  יש  מהיכן  א"כ  סימן,  הוי  דאו"נ 
שהן  בהשיחה  כתוב  בדיוק  שהרי  קצת,  לצורך  כשאינו 
"סימן" למה שלא נכלל במלאכת עבודה ולא סימן לגוף 

מלאכות אלו מצד עצמן ולומר שלא נכללו בכל מלאכה 
לצורך  )שלא  כשנעשות  עצמן  אלו  מלאכות  כי  גו', 
או"נ, היינו( בתור מלאכת עבודה הרי הן אסורות כמובן 

ופשוט.

רק על "מלאכות עבודה" ולא כולל )מלאכות  דבפר' אמור הרי כתוב מלכתחילה איסור 
שהותרו( "מלאכות הנאה", דלרש"י היינו עצם וגוף המלאכות, ולתוס' כשנעשות לצורך הנאה.

ובפ' בא מלאכת הנאה לרש"י, ולתוס' מלאכות אלו כשנעשות לצורך הנאה שאז נקראים 
מלאכות הנאה, הופקעו מלכתחילה )מכלל "כל מלאכה גו'"( בל' "אך אשר יאכל שלשון אך 
)אינו בא לומר היתר בנוגע לפועל במלאכה אסורה, אלא( בא לומר שמלכתחילה לא נכלל בל' 

"כל מלאכה לא יעשה". 

ה
דברי אדה"ז בשולחנו והסתירה בדבריו

והנה בשו"ע אדמו"ר הזקן )או"ח סי' תצ"ה, ס"א־ב( לכאורה מצינו סתירה בדבר. וז"ל: 
וכל העושה מלאכת  ימים טובים,  הן הנקראים  כו'  וחג השבועות  ושביעי של פסח  "ראשון 
עבודה בא' מהן הרי זה לוקה מה"ת, שנאמר "כל מלאכת עבודה לא תעשו גו'". ומהו מלאכת 
כו' אבל כל מלאכה הנעשית באוכל או  כל מלאכה שאינה נעשית באוכל או משקה  עבודה 
משקה כו' נקראין כל מלאכות אלו כו' מלאכת או"נ שהתורה התירה לעשותה לצורך אכילת 

יו"ט, שנאמר "אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם". 

והנה מראשית דבריו "ומהו מלאכת עבודה, כל מלאכה שאינה נעשית באוכל או משקה" 
משמע שסבר )כהרמב"ן( שהפי' מלאכת עבודה, פי' מלאכה שאינה לצורך או"נ, ולכן מלאכת 
או"נ מותרת לכתחילה. ומהמשך דבריו "שהתורה התירה לעשותה לצורך אכילת יו"ט", משמע 
שכל ההיתר הוא לצורך אכילת יו"ט, כלומר שאו"נ הוא טעם וסיבה לכך שהתרנו מלאכות אלו.

ו
יישוב שיטת אדה"ז בהקדים ביאור באו"א מהנ"ל )ס"ד( בשיטת התוס' 

דסברי בדעת ב"ה שאו"נ הוא טעם לכך שמלכתחילה הותר לגמרי
דאמנם  אחר,  באופן  התוס'  שיטת  לבאר  בהשיחה  מקדים  הזקן  אדמו"ר  שיטת  ובישוב 
רש"י ס"ל בדעת ב"ה דאו"נ הוי סימן )ולב"ש הוי טעם וסיבה, כנ"ל(. אך בנוגע לתוס' ממשיך 

לבאר בשיחה. וז"ל:

אולם אפשר לבאר בסברת התוס' דגם ב"ה סברי דאו"נ הוי טעם להתיר מלאכות אלו 
האסורות מצד עצמם, – אלא שבאופן ההיתר ס"ל לב"ה, שאין הכוונה שלצורך או"נ נדחה 
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5( וראה בשיחה הערה 28 שהביא חילוק בלש' הכתוב 
מהמג"ש )אלא שהמג"ש כתב זאת בדעת רש"י( "דה"פ 
וכיו"ב  ובישול  הבערה  כגון  נפש  לכל  יאכל  אשר  דאך 
הוא מותר כו', סברי דכיון דנקט קרא המלאכה ולא כתב 

אך אוכל נפש יעשה לכם, ש"מ שכוונת התורה להתיר 
אי"ז  )אבל  ואפ"ל  עוד שם:  וכתב  כו'.  לגמרי  המלאכה 
דעת רש"י( דמ"מ כיון דתלתה התורה באוכל נפש בעינן 
שיהא צורך קצת דומיא דאוכל נפש שהוא צורך היום".

האיסור במלאכות אלו )– היינו שחשיבותו של צורך זה דוחה איסור עשיית מלאכה ביו"ט 
 – ולכן אינן מותרות אא"כ צורכן הוא רק לאו"נ(, אלא שמצד הצורך הותרו המלאכות 
אכילת  צורך  כדי  כולה  שתהא  או"נ  במלאכת  לצמצם  צריך  אינו  גם  ולכן  לגמרי5; 
היום, וכמו"כ מותר לשחוט בהמה גם אם אינו צריך אלא לכזית מבשרה, דמכיון שיש 
מותרת לגמרי גם אם חלקה ואפי' רובה אינם  זו איזה צורך של או"נ ה"ה  במלאכה 

לצורך זה. 

נקודת הדברים, גם שלומדים דאשר יאכל הוי טעם וסיבה. הנה לפי ב"ה נלמד שאין זה 
אלא  האו"נ(,  מטעם  נדחה  שהאיסור  רש"י  לפי  ב"ש  בדעת  שלומדים  )וכפי  דדחוי'  באופן 
שהאיסור הותר לגמרי, ז.א. דיש לנו בזה אופן ג. והוא: שבפי' הפסוק גם לב"ה לומדים דהוי 
טעם כמו לב"ש )ויש כאן היתר לאו"נ ולא שהופקע מלכתחילה( אבל בהבנת הדברים, הנה 

לב"ה מצד הצורך הותרו המלאכות לגמרי.

29 מביא לשונו של אדה"ז בקו"א )סתק"י סוסק"ב(. דודאי מלאכת או"נ הותרה  ובהע' 
לגמרי ביו"ט . . וא"א יו"ט דחוי' אצל מלאכת או"נ . . יו"ט הותרה לגמרי לצורך אכילה. ע"כ. 
"כיון דהתורה  סי"ד  פ"ח  יומא  ברא"ש  לדברי הר"מ מרוטנבורג שהביא  ולציין  להוסיף  ויש 
התירה לנו או"נ ביו"ט הוה לדידן או"נ ביו"ט כמו בחול" דבמשמעות הדברים י"ל כבפנים, שזה 
ענין שהתורה התירה לנו )הותרה( והוה לדידן )כל או"נ( כמו חול )אלא שבהע' 10 בהשיחה 

הובאו הדברים בהמשך להביאור דהוי סימן, ויש להתבונן בזה וליישב הדברים(.

ובהמשך להנחת היסוד דהותרה, מסביר בהשיחה זה )מה שמבואר בהלכה( שאינו צריך 
לצמצם במלאכות אלו וגם מותר לשחוט בהמה גם אם אינו צריך אלא לכזית. דלכאורה היה 
מקום לטעון: היות ואינו צריך אלא לחלק מהתבשיל, או רק כזית מהבהמה ההיתר יחול רק 
הותרה  זה  מטעם  רק  שהרי  בפועל  או"נ  לצורך  שהוא  בפועל,  אותו  שצריך  חלק  אותו   על 

המלאכה.

אך אחרי שהובן דהיתר זה הוא באופן ד"הותרה" יש תשובה לכך, וכלשונו בהשיחה "מכיון 
אינם  רובה  ואפי'  אם חלקה  גם  מותרת לגמרי,  של או"נ, ה"ה  צורך  איזה  זו  שיש במלאכה 

לצורך זה". )ההדגשות אינן במקור(. ובהמשך לזה כותב בהשיחה:

ובזה יש לההסביר גם שיטת ב"ה שהתירה התורה מלאכות אלו גם לשאר צורכי 
הנאה. 
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ביאור הדבר: בהמשך להבנה בענין "הותרה", ממשיך להסביר את שיטת ב"ה, זה שהתורה 
התירה מלאכות אלו גם לשאר צורכי הנאה, כי לפי ביאור זה ההיתר אינו הפקעת מלאכות 
אלו מלכתחילה )כפי הביאור ברש"י( – ולכן ס"ל דלב"ה אין היתר בשלא לצורך כלל, אמנם 
 לפי המבואר יובן איך ההיתר לשאר צורכי הנאה כלול בההיתר דאו"נ. – וכפי שמבאר בהמשך 

וז"ל:

והביאור: מלאכות אלו )שהותרו( אף אם עושים אותן לשאר צורכי הנאת האדם 
ולא לצורך או"נ יש בהם צד השווה למלאכות לצורך או"נ – שכולם צורך האדם – ולכן 
נחשב צורך זה דשאר הנאות האדם עכ"פ כ"מקצת" לגבי הצורך דאו"נ, ומכיון דחזינן 
שהמלאכות לצורך או"נ הותרו גם אם רק קצת הוא לצורך או"נ – כמו"כ די לן בהצורך 

דשאר הנאות שהוא "מקצת" )באיכות( דצורך או"נ. 

נקודת הדברים:

לעיל הובהר לנו שגם כשהצורך הוא במקצת כבר יש היתר לכל הפעולה. ובזה בא כ"ק 
אד"ש מה"מ לחדש לנו בהשיחה, דיש להשוות המקצת באיכות למקצת בכמות, דהיינו שאר 
המלאכות הנאה הן מקצת באיכות ביחס למלאכת או"נ, והנה אם מקצת או"נ בכמות מוכיח 
שכל המלאכה הותרה לצורכו כך גם מקצת או"נ באיכות, איזה שהוא צורך קצת היינו צורך 

של הנאות אחרות יש בו כדי להחיל היתר על המלאכה. 

וא"כ יוצא שההיתר לשאר ההנאות נובע מתוך זה שהמלאכה כשהיא לצורך או"נ הותרה, 
רק  כזה, שמספיק בשבילו שיהי'  היתר  ומזה משמע שזה  צורך,  גם להחלק שאינו  והותרה 
מקצת לצורך, ואז כבר הכול הותר. א"כ אפשר להבין שגם "המקצת )באיכות(" הוא מספיק 
כמו  ורק  או"נ ממש  וגם שצורך שאינו  צורך,  ללא שום  להיתר  ומובן שאין מקום  להתירו. 

מקצת של או"נ הוא מספיק טעם להחיל היתר על המלאכה. 

ומכאן יוצא לנו הביאור בדברי ב"ה, מתוך שהותרה לצרוך הותרה נמי שלא לצורך, דהחלק 
"הותרה נמי כו'" איננו מדבר על הדברים שהם לא או"נ, היינו לפי רש"י הדברים שהם לא 
לצורך כלל, או כפי שלמדנו קודם שקאי על הדברים שהם לא לצורך או"נ ממש כ"א לשאר 

הנאות. 

מכיון  הנה  או"נ,  קצת  כאן  יש  כאשר  האו"נ,  לצורך  שהותרה  מתוך  היא,  הכוונה  אלא 
שהצורך הזה פועל היתר, הותרה נמי כל השאר שהוא לא לצורך, )השלא לצורך שמדובר עליו 
הוא מה שנעשה בתוך המלאכה יותר מה"מקצת לצורך"(, ואין מדובר כאן על מלאכה בדברים 

שהם לא לצורך או"נ אלא לשאר הנאות.

ועפי"ז גם יומתק פי' דברי ב"ה, שבתוך הל' מתוך כו' מבוארת השיטה ולא, שה"שלא 
לצורך" מדבר על הדברים הנוספים שאר הנאות שהותרו ג"כ שאז צריך להוסיף על "שלא 

לצורך )או"נ(" ובלבד שיהא צורך קצת.
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וזה מבאר בהשיחה בהמשך: 

הותרה  או"נ  שלצורך  מכיון   – כו'"  לצורך  שהותרה  "מתוך  ב"ה:  דברי  פי'  וזהו 
המלאכה, היתר בעצם המלאכה – הותרה שלא לצורך, לכל שאר ה"לא צורך" שמחוץ 
לה"צורך קצת"; בין שהוא מקצת מהצורך דאו"נ ממש, בין שהוא צורך אשר יש בו צד 

השווה, "מקצת" )בתוכן, איכות( מהצורך דאו"נ.

ולכן סברי התוס' לדעת ב"ה דהותרו רק באופן שיש צורך קצת של היום.

ז
בלקו"ש מיישב עפ"ז לשונות אדה"ז בשולחנו 

וממשיך בהשיחה:

הוא  לכם"  יעשה   . . יאכל  אשר  ד"אך  סברי  ב"ה  דגם  די"ל   – הנ"ל  עפ"י  והנה 
טעם להתיר מלאכות אלו – י"ל דאדה"ז ס"ל כן, ויתבארו היטב דבריו בשולחנו – 

ובהקדים:

לכאורה אי"מ מדוע שינה הכתוב בפרשתנו "כל מלאכה לא יעשה בהם", ובמילא 
צריך לפרש היתר עשית מלאכת או"נ – הרי הו"ל לכתוב )כבשאר החגים( "כל מלאכת 
נכללו  לא  מלכתחילה  הנאה"  "מלאכת  שהן  שמלאכות  מובן  ובמילא  וגו'",  עבודה 

באיסור? 

דייק  ולכן  בפרשתנו,  לראשונה  נזכר  ביו"ט  מלאכה  עשיית  איסור  והביאור: 
הכתוב )ולא כתב "כל מלאכת עבודה לא יעשה בהם" שמשמעותו שמלאכת או"נ – 
"מלאכת הנאה" מלכתחילה לא נאסרו – אלא( "כל מלאכה )סתם( לא יעשה בהם" 
מלמדנו שכל המלאכות אסורות הן ביו"ט, "אך אשר יאכל . . יעשה לכם" שעי"ז מובן 
אמור  ופ'   – האדם  אכילת  לצורך  שהם  מטעם   – התורה  התירתן  אלו  שהמלאכות 
עבודה לא יעשה בהם", ומכיון שאין מקום לטעות  )וכו'( מקצר ונאמר "כל מלאכת 
עי"ז ש"מלאכות או"נ "לא נאסרו מעיקרא )וכפי' הרמב"ן(, שהרי כבר נתבאר בפעם 
הראשונה שהוזהרנו על איסור עשיית מלאכה ביו"ט שגם מלאכות אלו אסורות מצ"ע 

)והותרו מטעם שהן לצורך או"נ(.

ולכן מביא הכתוב שבכל  החגים,  בכל  איסור עשיית מלאכה  הביא  והנה בשו"ע 
החגים "וכל העושה מלאכת עבודה . . הרי"ז לוקה . . שנאמר כל מלאכת עבודה לא 
או  באוכל  נעשית  שאינה  מלאכה  כל  עבודה  מלאכת  "ומהו  לבאר  ומוסיף  תעשו", 
משקה וכו'" – היינו בפסוק זה אין המדובר אלא בנוגע למלאכת עבודה, ולא נתפרש 
מלאכה  כל  "אבל  ומקורו  או"נ  מלאכת  דין  לבאר  ממשיך  ואח"כ  או"נ,  מלאכת  דין 
שנאמר   . . לעשותה  התירה  שהתורה  או"נ  מלאכות   . . נקראים   . . באוכל  הנעשית 
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לל'  ומציין  דהעיר   7 הערה  שם  בלקו"ש  6( וראה 
לדבר  כו'", בקשר  בכלל  הייתה שחיטה  "לא  השטמ"ק 
הרמב"ן – אך אין משם הוכחה דלמד בדעת השטמ"ק 

כאן.  בפנים  דלהלן  הביאור  את  שולל  ואי"ז  כברש"י, 
ודו"ק בזה.

"אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם" )דאומרו "אך" – משמע דממעטה 
ומוציאה )מכלל איסור( – "התירה"(. 

אבל בדעת התוס י"ל דס"ל גם לפי ב"ה שהלימוד מהפסוק הוא שאו"נ הוא טעם 
וסיבה להתיר המלאכות. ע"כ מהשיחה. 

ח
השטמ"ק ס"ל כאדה"ז שאו"נ הוא טעם שעי"ז הותר לגמרי שלכן 

החבורה אחרת )מאו"נ( בכלל הלאו "כל מלאכת עבודה" 
להשיטה  דס"ל  לבאר שיטת השטמ"ק.  נוכל  ואדה"ז  בדברי התוס'  ביאור השיחה  וע"פ 
דבשחיטת שור וכו' וכן גם בבישול הותר לגמרי גם כשזה לא לצורך; כששוחט רק בשביל כזית 
או כשמבשל סתם כמות של אוכל גם כשאין לו צורך בזה, כלשונו )הובא לעיל ס"ד(: "וכיון 
שהותרה שחיטה לצורך אוכל נפש הרי לא היתה שחיטה בכלל לא תעשה מלאכה ומעתה כל 

שחיטה מותרת.

אבל מין חבורה אחרת ה"ה עדיין בכלל "לא תעשה מלאכה" אלא שגם שהותרה לצורך 
ורגילה  עשויה  שחיטה  דעיקר  כיון  לצורך  שלא  אפי'  הותרה  שחיטה  דכל  )ומסכם:(  הנאה 

לצורך אוכל נפש ושאר חבורה לא הותרה כי אם לצורך הנאה".

הרי  הלאו"  בכלל  שחיטה  הייתה  "לא  אם  ס"ב(  סוף  )וכנ"ל  כלל  מובן  אינו  ולכאורה 
דמלכתחילה אין שום איסור וצריך להיות מותר כדעת רש"י6.

ומהיכן יצא לו לחלק בדין חבורה עצמה דשחיטת אוכל נפש לא נכלל בהלאו, ומין חבורה 
אחרת "הרי הוא )עדיין( בכלל לא תעשה מלאכה". 

וסיבה  טעם  הוי  או"נ  אם  דגם  למדנו  הרי  אדה"ז,  לפי  התוס'  בדעת  המבואר  לפי  אבל 
הותרה המלאכה לגמרי )ואחרי ההיתר נחשיבו כאילו לא היה  להיתר ניתן לומר דמטעם זה 
כאן איסור(, ופי' הכתוב הוא "כל מלאכה )כולל שחיטה וכיו"ב( לא יעשה" אך אשר יאכל לכל 
נפש הוא לבדו יעשה לכם, היינו להתיר לגמרי באו"נ בנוגע לפועל; "אך" בא למעט ולהפקיע 
מהאיסור בנוגע למעשה, לומר שאו"נ "יעשה לכם" ובאופן שהותרה לגמרי. וזוהי כוונתו של 
השטמ"ק וכיון שהותרה כו' לא הייתה שחיטה בכלל לא תעשה מלאכה דאחר שהותרה, הרי"ז 

כאילו מופקע לגמרי. 
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ועפ"ז ס"ל להשטמ"ק דמכיון שהותרה לגמרי, הנה בסתם כל שחיטה מותרת, וכמו"כ כל 
בישול מותר )ואפשר לכתחילה לבשל כמויות שאין בהם צורך(, כי "כיון שהותרה כו' הרי לא 
הייתה כו'", היינו שאחרי שהותרה הוי כאילו לא הייתה מלכתחילה ב"לא תעשה מלאכה", כי 

ה"הותרה" מפקיע כל הלאו דמלאכה בנוגע לשחיטת או"נ.

)ואולי יש לומר הכוונה בזה, דשחיטת או"נ מקבל שם חדש דנקרא "מלאכת או"נ" ומופקע 
משם מלאכה שנאסרה ב"כל מלאכה לא יעשה גו'"(.

שהותרה  אחרי  וגם  גו'  מלאכה  בכל  מלכתחילה  כלול  )היה  דחבורה  הענין  סו"ס  אבל 
)לגבי חבורה שאינה שחיטה(, עדיין ישנו, ובמילא מובן  השחיטה למלאכת או"נ הרי הלאו 

שיש )עדיין( איסור עשיית חבורה ביו"ט. 

]ומדוייק היטב ל' השטמ"ק מין חבורה אחרת ה"ה עדיין בכלל "לא תעשה מלאכה", דמזה 
ד"לא  הופקעה מהכלל  )וכאילו  וכשהותרה השחיטה  כל חבורה,  כלל  מובן דהלאו מתחלתו 
תעשה כל מלאכה"(, הנה רק סוג חבורה זה הותר ואיננו נכלל בכלל מלאכה ביו"ט, אבל מין 

חבורה אחר שלא הותר ה"ה עדיין בכלל "לא תעשה כל מלאכה".

ומתבאר לנו להדיא שמ"ש השיטה לפני"ז ]ובלשונו[: "וכיון שהותרה כו' הרי לא הייתה 
נכללות  אינן  אלו  "סימן" שמלאכות  דהוי  רש"י(  לשי'  )כמו  כוונתו  אין  כו'",  בכלל  שחיטה 
לא   – לגמרי  הותרה  תוס'  לפי  )וכהפי'  הותרו  אך  האיסור  בכלל  היו  מלכתחילה, אלא שכן 
דחוי'(, ואחרי שהותרה אין זה כלול יותר בהאיסור, אבל מה שלא הותרה, דהיינו מין חבורה 

אחרת, ה"ה עדיין בכלל הלאו[.

ובנוגע לסוג זה של חבורה, אומרים מתוך שהותרה כו', וכפי שמבאר השטמ"ק בלשונו 
כגון  אוכל,  לצורך  העשויה  החבורה  פי'  לצורך  חבורה  שהותרה  מתוך  קאמרינן  "והכי  שם, 
שחיטה, הותרה נמי חבורה שאינה עשויה לצורך אוכל, כגון ההיא דבעילה, כיון דמ"מ הרי יש 

כאן צורך הנאת הגוף". ויבואר לפנינו סברת הענין דמתוך לפי השיטה. 

ט
ביאור בדעת השטמ"ק גדר 'מתוך' בב' אופנים אם כרש"י אם כתוס' 

וי"ל בזה בב' אופנים: 

שפירטה תורה הענין  א. דס"ל כדלעיל ס"ב דאו"נ הוי הגדרה של הנאה, ולומדים דבזה 
דאו"נ )וכתב בהמשך לכל מלאכה לא יעשה, שאו"נ כן יעשה(, יש בזה משמעות שמה שקשור 
עם או"נ ז.א. חבורה העשויה לצורך או"נ, ה"ז מאבד לגמרי שם מלאכה אלא שאו"נ כולל גם 
שאר ההנאות, ובמילא כשנעשית מלאכת חבורה לשם הנאה הרי באותו זמן יש לה גם היתר, 

אבל מובן דרק לפי צורך ההנאה ואין כאן היתר לגמרי.
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7( וגם אפשר לומר דהשטמ"ק בעצם יכול להסתייע 
מהל' מלאכת עבודה שבפ' אמור, אלא שלא הזכיר זאת 
בדבריו, אך ראה מה שהובא לעיל הערה 3, מ"ש בהערה 

25 שבשיחה בדעת החינוך.
ויותר נראה לומר שביאר כך ל' הגמ' מתוך שהותרה 
כו' ול' הפס' דפ' בא, וכפי שנתבאר שבעצם מדוייקים 
הדברים בהכתוב שבפ' בא דכל מלאכה כולל גם איסור 

חבורה. והל' אך גו' בא וממעט )וראה הדיוק שבמג"ש 
היא שה"אך אשר  בזה  6(, שההבנה  הערה  לעיל  הובא 
גו'" מוציא מכלל מלאכה, והיינו שחיטה וכיו"ב שהותר 

לגמרי כשזה או"נ. 
אבל עדיין יש איסור חבורה כשזה לא לאו"נ, והותר 
)גם כשלא לצורך או"נ ממש, כ"א( להנאה )שהיא כמו 

או"נ(.

וזו הכוונה מתוך שהותרה "לצורך" – היינו )שהותר מה ש(לצורך או"נ, הותרה נמי חבורה 
שאינה לצורך או"נ והפי' לפי השטמ"ק לצורך או שלא לצורך הכוונה לאו"נ )לצורך של או"נ 
או שלא לצורך של או"נ כ"א לצורך שאר הנאות(, ומובן דאם אי"ז לצורך קצת דהנאה, אין 
לומר דכיון שהותרה לגמרי כבר אפשר לעשות הכל )וכמו לב"ש(, כי מה שהותר לגמרי זה לא 
כל מלאכת החבורה וכו' כ"א רק "שחיטה" כשהוא חלק מתוך מלאכת חבורה שקשור באו"נ 
המלאכות  כל  כבר  הותרו  להנאה  כשזה  שלמעשה  אלא  במוגמר(,  ולא  באו"נ  "בישול"  )וכן 

הללו, אבל ההיתר הוא קיים כשיש בזה הנאה, ההנאה היא המותרת )ומתרת המלאכה(.

דהותרה  באופן  ג"כ  וזה  אחרת(  כמו מלאכה  )הוי  להנאה  דכשזה  בדעת השטמ"ק,  ונ"ל 
לגמרי7. 

ובאופן ב' י"ל בפי' מתוך )וכמו שביאר בהשיחה, בדעת התוס' ואדה"ז(, דלמדו – בביאור 
)לגמרי( לצורך או"נ", גם כשאינו צריך  שהותרה  הענין "הותרה נמי שלא לצורך", ד"מתוך 
בפועל, )והעיקר שאם זה לאו"נ יש כאן היתר על כל המלאכה גם אם לא נראה  זאת לאו"נ 

שהולכים לאכול זאת(, למדין מזה שגם כשיש מקצת באיכות יש ע"ז היתר. 

שחיטה שהותרה  ונקרא בשם  משם מלאכה  נתבטלה  ואף שלמד בשטמ"ק דשחיטה   –
לגמרי, גם כששוחט או מבשל בסתם )ואין לכאורה דיוק שהמקצת בכמות הוא גורם ההיתר 
ההיתר  להשטמ"ק  גם  בפשטות  הרי  כי(,  השיחה,  כביאור  בדעת השטמ"ק  נלמד  איך  וא"כ 
הוא כשמתחיל וניגש לשחוט מצד איזה שהוא צורך בפועל )לפחות צורך שיש בחלק מהשור 

שנשחט או מהתבשיל שמבשל(, וכדיוק הל' "הותר לצורך או"נ" )ולא הותר באו"נ סתם(. 

כי ברגע שאין כאן  הוי מלאכה,  גם להשטמ"ק אם מבשלו לכתחילה בשביל מחר  דלכן 
צורך להיום )עכ"פ במקצת( מקבל שם מלאכה. )גם שחיטה וכיו"ב כשזה לכתחילה לא להיום 

או כשיש כאן כוונה על חלק שזה למחר וכיו"ב, ה"ז עצמו הופך זאת למלאכה. 

ובזה מתיישב לפי השיטה קושיית התוס' ממבשל למחר. 
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כט  )ע'  ג'  ישיבה  בשערי  כבר  הופיע  *( הפלפול 
ואילך(, אך בא כאן בהוספות רבות.

1( ב"ק מא, א. פסחים כב, ב.

2( כבשאלת הגמ' לקמן )לד, א – על דברי ר' מאיר 
דידן( 'שור הנסקל לאו דידיה הוא דקטבח'.

 – בדמיהן  וקידש  "מכרן   – ב  נו,  קידושין  3( משנה 
מקודשת". ובגמ' שם נח, א.

בדין מכירה בשור הנסקל

 הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי*
ראש הישיבה

א
 דברי התוס' ששור הנסקל 'איתי' במכירה' לעכו"ם 

וקושיות על דבריהם
איתא במשנה בכתובות ריש פרק אלו נערות: "אלו נערות שיש להן קנס . . הבא על אחותו 
ומשלם".  לוקה  דאמר  היא,  ר' מאיר   – מני  הא  לקיש אמר,  "ריש  ע"ב שם:  לג  ובדף  כו'". 
ובהמשך מביאה הגמ': "תניא, גנב וטבח בשבת, גנב וטבח לעבודת כוכבים, גנב שור הנסקל 

וטבחו – משלם תשלומי ארבעה וחמשה, דברי רבי מאיר )וחכמים פוטרין(".

ובתוד"ה גנב כו' הקשו: "תימה דתיקשי מהכא לריש לקיש דאמר בפ' מרובה )בבא קמא 
עז, ב. ושם( 'כל היכא דליתיה במכירה ליתיה בטביחה', והכא שור הנסקל ליתיה במכירה".

פירוש דבריהם, דשור הנסקל הרי אסור בהנאה1, וע"כ מובן בפשטות ש)נוסף על האיסור 
למכרו, גם( בפועל אינו במכירה, שהרי: א. אין לו דמים. ב. לאו דידי' הוא2 )אינו ברשותו(, 

ולר"ל איך איתי' בטביחה.

דליתנהו כלל במכירה, אבל שור הנסקל אם ימכרנו  ותירצו: "וי"ל דהתם קדשים חמירי 
לעובד כוכבים אין תופס דמיו3", דהיינו, שהדמים שהישראל יקבל תמורת השור, יהיו מותרים 

לו ולא אסורים בהנאה, וא"כ יש מכירה מעלייתא.

ומקשים כאן על תוס' )וראה בס' משכנות הרועים כאן(:

א. אף שבמכירה לעכו"ם 'אין תופס דמיו', עדיין נחשב ש'ליתי' במכירה' והישראל אינו 
בו למרות זאת, הוא רק מכיון שעליו אין  זוכה  וזה שהגוי  יכול למכרו )מהטעמים דלעיל(. 
)לכאורה – תמורת השור(, הנה נראה שאינם  ואף הדמים שהישראל מקבל  איסור בהנאה, 
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4( ב"ק עח, סע"ב.

אלא כמתנה בעלמא מהעכו"ם אל ישראל תמורת זה שהישראל התרצה לתת לו את השור, 
ולא נחשב מבחי' הלכתית כתמורה של השור, ובודאי לא שייך להיות כממון שעל־ידם השור 

נקנה אל הגוי.

)ובפשטות, זה תוכן הדין שהאיסור לא תופס את דמיו, די"ל שזהו מכיון שאין זה התחליף 
ויקבל ע"ע את האיסור(,  יעמוד ממש במקומו  הי' צ"ל שהכסף  אז  )כי  האמיתי של החפץ 
ובנוגע  עבורו ה"ז כמו מתנה.  והכסף שניתן  )ולכן אי"ז חליפיו(,  שהרי החפץ אינו במכירה 

לע"ז וכו' שתופס דמיו ראה להלן בסוף אות ב'(.

ב. מתוס' משמע שההוכחה והביטוי לכך ששור הנסקל שייך במכירה, הוא בכך שהבעלים 
כלל  נחשב  הכסף  אין   – לעיל  כדברינו  הרי  א.  הנה  ולכאורה,  מהגוי.  עבורו  כסף  מקבלים 
ניתן להוכיח ממנו  והכיצד  נחשב ככסף מתנה בעלמא(,  )כ"א  'במקום החפץ'  ככסף העומד 
)אין  יש צורך להגיע לממון הזה ע"מ להסביר מדוע  ב. מדוע  גיסא –  ולאידך  על המכירה. 
מניעה מצד דין המכירה שיהי'( 'איתי' בטביחה' )שבזה מבאר שזה מצד שהממון מוכיח על 
כך ש'איתי' במכירה'(, והרי הדגש כאן הוא לכאורה לא )כ"כ( על ה'מכירה' בדוקא, אלא על 
העברת בעלות, שלכן גם במתנה לגוי מתחייב בד' וה'4, והוא משום שזה הופך להיות של הגוי, 

והול"ל כן.

גם את"ל שהדגש הוא כן מצד הממון שקיבל,

ג. מדוע נצרך להוכיח דוקא ממכירה לעכו"ם, והלא אפ"ל שמכר לישראל, ואינו תופס 
דמיו, אבל כסף מקבל עליו הישראל.

וא"כ )ולסיכום(, הרי ממ"נ, דאם ההוכחה לכך ש'איתי' במכירה' הוא מצד ענין הבעלות, 
בהוכחה  הדגש  ואם  )מכירה(;  בכסף  קשור  צ"ל  מדוע  הקונה,  אל  בעלות  העברת  כאן  שיש 
הוא כן מצד הכסף דווקא, דהיינו שהעיקר הקובע שנוכל לומר שהשור שייך במכירה, הוא 
מה שמקבל עליו כסף, א"כ, מדוע איירי בעכו"ם דווקא, והרי בכל אופן אין זה נחשב כסף 
בגלל  ולא  זכייתו שלו  בגלל  הוא שלו  בעכו"ם החפץ  גם  )כי  כתשלום של החפץ  שהתקבל 
שמכרו והקנו לו וכנ"ל(, וא"כ הרי גם בישראל שנתן כסף בתור תשלום על החפץ, זה כמו כסף 

שהגיע מהעכו"ם בתור תשלום.

]ד. ועוד יש לעיין בזה, דאי הוי מכירה הרי צריכה להיות הקנאה עם דעת מקנה, ובלי זה 
א"א לקנות, דבקונה לבד לא די, אלא צ"ל גם מקנה. וא"כ )גם אם הדגש הוא על הממון או על 
העברת בעלות(, מ"מ לכאורה לא שייך כאן ענין של קנין – בלי דעת מקנה, וראה בזה בס' אבן 

האזל הל' שכנים פ"ב ה"י ועוד, וא"כ איך שייך שיתבצע עי"ז מכר.
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באיסוה"נ,  לבעלות  בנוגע  כאן  המבואר  5( לכללות 
בביאור שיטת אדה"ז בזה וכו', ראה מ"ש בזה בפלפול 
פח  עמוד  ז'  חוברת  תשל"ג(   – יורק  )ניו  התלמידים 

ואילך ועיין שם אות י', יב, יג ואילך.
6( סוכה לד, ב.

7( ויקרא כג, מ.
8( שם לה, א.

9( רש"י שם ד"ה לפי שאין בה דין ממון.
10( "שעומדת לשריפה וכתותי מכתת שיעוריה" – 

ראה חידושי הריטב"א סוכה שם.

אלא שבזה אפ"ל שאיסוה"נ ה"ז כמציאה וכהפקר שאין כאן מקנה, ואין צריך דעת מקנה 
בזה  זוכה  הגוי  כשהקונה  כמכר  זאת  מכנים  למה  כנ"ל,  יותר  עוד  יוקשה  אבל  בזה.  לזכות 

מהפקר[.

ב
סברות הדיעות במח' אי יש בעלות באיסוה"נ

והנראה בביאור דברי התוס', ובהקדים ביאור הגדר של איסורי הנאה:

דהנה, ידועה מחלוקת הראשונים בשאלה האם יש בעלים לאיסורי הנאה או לא5. ולכאורה 
מזה גם נפק"מ לטעמא דדינא, במה שנחלקו הראשונים מאיזה טעם נאמר במשנה6 שאי אפשר 
לברך על אתרוג של איסורי הנאה. האם מצד שהאתרוג חייב להיות "לכם7 – משלכם"8, וכיון 
שאסור בהנאה, אינו שווה פרוטה ו"לאו שלכם הוא"9, או מטעם אחר10. דבפשטות י"ל דשרש 
פלוגתייהו הוא בשאלה זו, האם שייך ענין של בעלות באיסורי הנאה אם לאו )וראה בארוכה 

באנציקלופדיא תלמודית ערך אסורי הנאה ועוד באחרונים(.

ובעיון בדברי הגמ' עולה סתירה לכאורה: דבגיטין )כ, א( איתא: "שלחו מתם, כתבו ]גט[ 
על איסורי הנאה כשר", ומכאן מפורש לכאורה שיש בעלות על איסורי הנאה. אך מגמ' דידן 

דכתבה "שור הנסקל לאו דידי' הוא", משמע שאין להם בעלים.

ולהבין זה יש להקדים ולבאר את דעת האומרים שאין בעלים לאיסורי הנאה. דיש לעיין 
)לדוגמא,  בהנאה  אסור  שנהי'  שמכיון  נאמר  מה  דמפני  הדבר,  נפעל  וכיצד  כן  הוא  מדוע 

משנגמר דינו של השור לסקילה(, יצא הרכוש מרשותו.

ובפשטות הביאור בזה, דכיון שמחמת האיסור הנאה ניטלה ממנו האפשרות להשתמש 
בחפץ, וכדוגמת חמץ בפסח, דמהרגע שנכנס זמן האיסור אין כל אפשרות להשתמש בזה, הנה 

במילא נפקעת בעלותו מזה )כהפקר, יאוש וכיו"ב(.

ישנם  חפץ  בכל  אשר  האחרונים  בדברי  שהאריכו  מה  דידוע  ביאור,  צריך  גופא  הא  אך 
)ובמילא הבעלות עליו חלה ב(שני ענינים: א. גוף החפץ עצמו. ב. שווי החפץ, הערך שלו 
בנוגע לשימוש שבו. ובל' הרוגוצ'ובי )ראה לקמן( "חומר וצורה". ולפי"ז תתחדד השאלה עוד 
יותר, מדוע כאשר ניטלה מהאדם זכות השימוש בחפץ, תסור ממנו אף הבעלות על 'חומר' 
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11( ראה קצוה"ח סי' תו סק"א.
12( והנה, אפשר הי' לבאר את המח' בנוגע לאתרוג 

הוא  בהנאה  האסור  דבר  דלתרווייהו  קצת,  אחר  באופן 
ה"לכם"  לצורך  אי  דפליגי  ורק  ברשותו,  ואינו  שלו 

החפץ שלו. ובפרט שי"ל שה'צורה' של החפץ הוא דבר הנובע מה'חומר' שלו, ועל־כן, גם אם 
חסר בצורה, למה שיחסר בבעלות על החומר.

הנובע  דבר  כ"א  נפרד  דבר  זה  אין  מכיון שהממון  דאדרבא  וכדלהלן  בזה  )– אלא שי"ל 
מהבעלות על גוף הדבר, י"ל שאעפ"י שזה רק צורה, אבל זה דבר עיקרי בכל ענין הבעלות ולכן 

גורר את הבעלות על כל החפץ –(

אך נראה דצ"ל, שבאיסורי הנאה, הוי החפץ שלו אך אינו ברשותו11. וכך כתבו כו"כ בשיטת 
אדה"ז )לגבי איסור הנאה דחמץ – סי' תמה ס"ב(, וראה לדוגמא באבני נזר )או"ח ח"ב סי' 

שמא אות ג(.

ויש לבאר זה עפ"י היסוד הנ"ל שהניח הגאון הרוגוצ'ובי, שבחפץ ישנם שני גדרים: א. 
השווי, שבאיסורי הנאה אינו. ב. עצם החפץ. ועפ"ז נימא, דכשעצם החפץ שלו, הנה גם אם 
לגביו החפץ לא שווה מאומה, כי אינו יכול להפיק ממנו שום תועלת )שהרי הוא אסור בהנאה(, 

הרי זהו רק מוגדר 'אינו ברשותו', אך נשאר 'שלו'.

דלהדיעות  לא(:  או  הנאה  לאיסורי  בעלות  יש  )אי  הנ"ל  במח'  הדיעות  יתבארו  ולפי"ז 
שיש בעלות באיסוה"נ, הרי זה משום ש'עצם' החפץ הרי הוא שלו. כלומר, דלמרות ש'אינו 
בנוגע לבעלות על עצם  בזה את אפשרות ההשתמשות, הרי  לו  ברשותו' שהוא מצד שאין 
החפץ, הנה זה יש גם באיסורי הנאה. וי"ל שלכן הא שאין מברכין על אתרוג של איסורי הנאה 
אינו מטעם שהוא אסור בהנאה, דעדיין שלו הוא, ומדוע לא ייקרא 'שלכם'. ולכן אף אם כתב 
על גט של איסורי הנאה הגט כשר, כי די בכך שזהו שלו, גוף הדבר שלו. ולעומת זאת, דברי 
הגמ' הנ"ל גבי שור הנסקל ד"לאו דידיה הוא", מתייחסים לכך שאינו ברשותו, וכנ"ל שזה מצד 
זה שחסר לו בהשתמשות בזה. וא"כ אי אפשר )להקדישו( למכרו – ראה ב"ק )סט, א(. ויש 

להאריך בכל זה עוד.

ומאן דאמר שאיסורי הנאה לית להו בעלים, הוא משום דס"ל שאמנם מה שנפעל באופן 
ישיר בבעלות האדם על החפץ מצד האיסור הנאה שהטילה התורה על החפץ הוא, שאיבד את 
ההשתמשות בחפץ, והוא כאילו 'שלו' אך 'אינו ברשותו' וכנ"ל. אלא שבאופן ממילא, מכיון 
שניטל ממנו החלק ה"ערכי" של החפץ )שהוא ההשתמשות(, ומעתה אין לזה כל ערך, ממילא 
י"ל שהבעלות על חפץ  כי  ה'חומר' של החפץ.  גם החלק ה"מציאותי" שבו,  יוצא מרשותו 
וכיו"ב, וברגע שפוקע  מתבטאת בעיקר ב"ערכו", בעלות על התועלת שבאה לו ע"י הערך 
תוקף הממון, פוקעת ממנו גם הבעלות על עצם מציאות החפץ. ומצד זה אי אפשר לברך על 

אתרוג של איסור הנאה, כי לגמרי אינו שלו12.
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הנדרש באתרוג, צריך שיהי' גם 'ברשותו', או שדי בכך 
שהאתרוג 'שלו'.

וכתבו  זו,  סברא  קיבלו  לא  האחרונים  שרוב  אלא 
שהמחלוקת גבי אתרוג תלוי' במחלוקת היסודית יותר 

גבי איסורי הנאה, אי יש להם בעלים או לא.
13( קידושין שם.

14( ראה ע"ז פ, א תוד"ה בשור )נמשך מע' קודם(.
15( כללי התורה והמצוות ח"א ד"ה קניין.

גוף  שהרי  מה'גוף',  יתחיל  שהקנין  לבאר  16( דא"א 
שלו  נשאר  האיסוה"נ  כנ"ל,  )שהרי  לבעלים  שייך  זה 
ורק שאינו ברשותו(, אך כיון שסו"ס אינו ברשותם, הרי 
)אסור להם, וממילא( אינם יכולים למכור אותו, והיינו 

ושביעית, חידשה התורה שגם באיסורי הנאה תופס דמיו13, אע"ג שבד"כ  ]והנה, בע"ז 
אצלו,  עדיין  החפץ  עצם  דמ"מ  להשיטה  בזה:  והחידוש  דמיו.  תופס  אינו  איסוה"נ  בשאר 
עליו  שאע"ג שאין לחפץ כל ערך, מ"מ התורה חידשה – במקומות הנ"ל – ששייך לשלם 
ותמורתו, דמ"מ משהו כאן כן עובר בעלות, והוא מציאות החפץ, ולכן הרי הכסף עומד במקום 

האיסור ונתפס בו האיסור.

ולהשיטה דאינו שלו כלל, החידוש שבזה הוא גדול יותר, שאע"פ שהקונה את האיסור 
הנאה, אינו מקבל שום דבר מצד דיני קנינים, שהרי אינו שווה כלום, בכ"ז ניתן לשלם עליו, 

ולכן יתפוס דמיו, ונחשב ע"ד כמו בדיני תמורה[.

ג
ביאור דברי התוס' ע"פ חקירת הרוגוצ'ובי בקנין

ועתה נשוב לביאור בשיטת התוס', הסוברים כהדיעה שאיסורי הנאה אית להו בעלים14. 
ובהקדים השאלה הא' שהקשינו לעיל, הכיצד אומרים תוס' ששור הנסקל איתי' במכירה, והרי 
אין זה מכירה, דכיצד יכול למכור זאת לגוי כשאינו שלו )ורק בתורת מתנה שייך שיעבירנו 

לגוי(.

והביאור בזה, דבהמשך להגדרה והחלוקה הנ"ל בדברי האחרונים אשר ב)בעלות על( כל 
חפץ יש שני ענינים )א( חומר ו)ב( שווי, חקר הרוגוצ'ובי15 לגבי קניינים, האם הקניין חל על 
החומר של החפץ או על שוויו. היינו, איזה חלק בחפץ הוא שפועל את הקנין עצמו וממילא 
עוברת הבעלות גם על החלק השני. האם הקנין הוא קנין בגוף החפץ, וכתוצאה ממנו נעשית 

מכירת השווי, או להיפך.

ונראה דתרווייהו איתנהו בקניינים, דבקנין משיכה לדוגמא, הרי הקנין ע"י הגוף, ובקנין 
מעות, הקנין הוא ע"י הממון )השווי(, והיינו הקנין אפשרי בשני האופנים.

ועפ"ז נאמר בנוגע לעניננו, דהנה הגוי הקונה את השור הנסקל מידי היהודי, הרי כלפי 
הגוי יש בשור שווי, הוא שווה כסף, שהרי כלפיו אין את האיסור הנאה החל על השור. א"כ, 
הגוי מעוניין לקנות את הממון של השור )ע"י שמוסר כסף ליהודי(, כדי שעי"ז יזכה גם בגוף 
)חומר( השור16. אלא, שכדי שהבעלות על גוף השור תעבור לרשותו של הגוי, צריכים הבעלים 
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דאין כאן מוכר שיקנה את הגוף. וא"כ בצורה כזו הקנין 
לא יוכל להתחיל לעולם.

אך  הוא,  הישראל  בבעלות  הגוף  לומר שאמנם  ואין 
יוכל הגוי לקנותו עי"ז שהבעלים רק לא ימנעו מהקנין 
ביצוע  לצורך  ממנו  עצמם  שמסלקים  היינו  להתבצע, 
בנדו"ד  שהרי  בסמוך(,  לקמן  שיתבאר  )וע"ד  הקנין 
'איתי'  שיהי'  )כדי  במכירה'  'איתי'  דווקא  שיהי'  נוגע 

בטביחה'(, והמכירה בפועל מתבטאת בכך שהגוי מוסר 
אם  לנו  יעזור  )דלא  השור  ושווי(  )ערך  עבור  דמים  לו 
כבמתנה  גרידא,  הבעלות  להעברת  אפשרות  נמצא 
הקנין  עיקר  ניכר  ובזה   – קונה  שכן  דהיינו  עד"מ(, 
לבאר  עלינו  וע"כ  השור,  של  )השווי(  הממון  את   –
הערה  לקמן  ועיין  השור.  של  מהשווי  מתחיל   שהקנין 

.20

האוחזים בבעלות על הגוף, להקנות אותה, אך כיון שהבעלים על השור הוא היהודי, והשור 
הרי סוף סוף 'אינו ברשותו', א"כ כיצד ביכולתו להיות מקנה?

מונע את קניית חלק  אינו  )היהודי(  זה, די בכך שהבעלים  והנראה לומר בזה, שבמקרה 
איזו  יש  הראשון  שלבעלים  שלמרות  כך,  מקנה,  פה  צריך  שאין  והיינו,  שבבעלותו.  הגוף 
בעלות קלושה על השור, הנה אעפ"כ מספיקה העובדה שהוא איננו מונע מהגוי שיקנה אף 
יעבור  הגוף  פועל ממילא שאף  הגוי את השווי של השור,  הקנין שקנה  אכן  ואז  הגוף,  את 
זו אכן  זוכה בזה כמציאה מן ההפקר,  לרשותו ללא שום מונע. אך אין פירוש הדבר שהגוי 

כמכירה, שהבעלות )עכ"פ בעלות הגוף( עוברת מהיהודי לרשות הגוי.

השווי  את  שקונה  בכך  יתחיל  שהקנין  שייך  שכאמור  בעכו"ם,  רק  שייך  זה  קנין  ואופן 
)צורה( של השור. משא"כ ביהודי לא שייך קנין כזה, שהרי אינו יכול לקנות הממון, כי לגביו 
אין בשור כל ערך ממון שהרי הוא אסור בהנאה, וממילא לא שייך שהבעלות תעבור אליו )ולא 

שייך הקנאה(.

אלא שגם לאחר שהבנו כיצד תוכל להתבצע מכירת שור הנסקל, נראה שלא די בכך כדי 
שייחשב ש'איתי' במכירה' )גם במכירה לעכו"ם(, שהרי אין זה שהיהודי מוכר את השור לגוי, 
כ"א רק הכנסה לרשות העכו"ם, שהעכו"ם מכניס לרשותו, והיהודי אינו פעיל כאן כ"א אינו 
מונע הכנסה זו, ואיך אומר תוס' שהמכירה לעכו"ם מכניסה את שור הנסקל להגדרת 'איתי' 

במכירה'.

וכדי ליישב זאת, מוסיף תוס' ואומר שהיהודי מקבל תמורת כך כסף, ו"אין תופס דמיו". 
שהעובדה שהוא מקבל על כך כסף )שנשאר כסף שלו ולא חל עליו האיסור(, מחשיב לנו זאת 

כמכירה.

אלא שהביאור עדיין אינו מספיק, דמה בכך שהיהודי קיבל לידיו כסף, דעדיין נימא שהכסף 
שקיבל אי"ז בתור בעלים שמקנה, כ"א שמי שלא מונע את הקנין שנפעל ע"י הגוי כ"מתווך" 

וכיו"ב, וא"כ עדיין אינו מובן כיצד נאמר על שור הנסקל שאיתי' במכירה.
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ונאמר שהכוונה בקונט"א הוא  נדחוק  17( ואפי' אם 
שאין לו זכות במה שקשור עם הממון, דהיינו שאין לו 
נאמר  גוף הדבר שלו, אך מה  בגוף, אבל  זכות ממונית 
בדבריו שבשאר המקומות )בסי' תלד ותמה( בהם כותב 

במפורש שאינו שלו כלל.
18( ראה מ"ש בזה באריכות ב'שערי ישיבה' ח"ו ע' 

.23-27

ד
ביאור חידוש אדה"ז בגדר הבעלות באיסוה"נ

אינו  אך  שלו  שהוא  הנאה  באיסורי  לאדה"ז  דס"ל  נזר,  אבני  משו"ת  לעיל  הובא  והנה, 
ברשותו. אמנם עדיין אינו מיישב בזה כל צרכו מה שלכאו' נראה לסתירה בדברי אדה"ז, דבסי' 
תלד ס"ז כותב וז"ל: ". . אינו שלו כלל, ואין לו שום חלק וזכות בו שהרי אסור לו ליהנות ממנו 
אלא שהכתוב . .". וכן בסי' תמה ס"ג כתב: ". . שהרי משהגיע שעה שישית כבר נאסר בהנאה 

ואינו שלו כלל" – דמשמע מפורש, שכאשר יש איסור הנאה, החפץ אינו שלו כלל.

ולעומת זאת בקונטרס אחרון סי' תלה סק"ב )לאחר שמאריך להביא את דעת החק יעקב 
שאיסור הנאה אינו עובר בירושה לבן, ודוחהו( כותב שהחמץ "עשאו הכתוב כאילו הוא שלו 
לגמרי . . ואפשר שבניו יורשים החמץ . . אף שאין לו זכות בגופו . . אף שהוא שלו ואין אחר 
יכול להוציא מידו בע"כ". היינו, שהחפץ כן נחשב שלו עדיין. והאבני נזר כנ"ל למד דהכוונה 

דהוי שלו אך אינו ברשותו.

אמנם, הוא עצמו הרגיש בזה דמלשונו בסי' תלד ס"ז: "אינו שלו כלל ואין לו שום חלק 
וזכות בו שאסור לו ליהנות ממנו", משמע במפורש שאינו שלו כלל, וכן בקונט"א שם "אין לו 

שום זכות בגופו"17. 

אלא נראה לומר18, שאדה"ז מגלה שיטה חדשה בדין בעלות באיסורי הנאה, ובהקדים:

דבקונט"א שם כותב "אינו שלו כלל, ואינו הפקר גמור כמו עבד שאין לו בו צד ממון, אבל 
חמץ יש לו בו צד ממון שאם עבר ומכרו מותר ליהנות מדמיו".

וצריך להבין למה כיון אדה"ז שבכל זאת "יש לו בו צד ממון", דהרי זה אולי גורם לממון, 
שבגלל החמץ הגיע אליו ממון, אבל אין צד ממון בחמץ כיון שאין לו בו שום חלק וזכות.

שליט"א,  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  את  רייטפארט  יצחק  הרה"ג  שאל  זו  שאלה  והנה, 
והשיב לו )מובא בספריו בדבר מלך(:

"זה גופא מה שנותנים לו )– הממון –(, ומה שהוא מותר ליהנות ולא לאחר, זה עצמו הוא 
ענין של בעלות )שייכות(".

ומדברים נפלאים אלו, נראה חידוש עצום בשיטתו של אדמוה"ז באיסורי הנאה: אין הכי 
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19( בהבא לקמן ראה גם 'שערי ישיבה' – ח"ה ע' 32-34, 47.

נמי שבחפץ עצמו אין דין ממון כיון שהוא אסור בהנאה ואינו שלו וודאי לא ברשותו, אך יחד 
בו צד ממון. היינו, שיש לו בו צד שעל ידו הוא מקבל ממון, וע"כ, למרות  עם זאת, יש לו 
כדי  זה מספיק  הרי  בעטיו,  דבר שנגרם  כמו  רק  אלא  החפץ  ממון שבגוף  אינו  ממון  שהצד 
שייקרא בעלים על החפץ גם במובן של השווי. כי בעלות פירושו – כפי הנראה מדברים אלו 
– שהוא פה העומד על הממון ולא אחר, דבר המוכח בכך שהוא זה שנותנים לו את הממון 
עבור החפץ. היינו, שהצד ממון גורם שהממון מגיע דוקא אליו ולא לאחר, וזוהי בעלותו על 
הממון )השווי( של החפץ. וזה צד ממון, שאפשר להגדיר כדין ששייך לשווי )של מציאות ה( 

החפץ הזה.

עבור החפץ,  והיינו שמכיון שיש ענין של ממון, ענין חיצוני מחוץ להחפץ, כסף שקיבל 
ושיהי' מותר בהשתמשות, הרי זה נחשב כאילו שיש לו בהחפץ ענין של שווי.

ה
תוספת ביאור בדברי אדה"ז ע"פ לקו"ש ויישוב הקושיות דלעיל

אלא שעדיין יש מקום לעיין ולברר היטב את הל' הנ"ל "יש לו בו צד ממון", דהכיצד צד 
הממון נמצא 'בו', עד כדי שזהו מלמד ומוכיח על 'בעלות' שיש לו בחפץ.

ולבאר זה יש לומר ובהקדים19: דהנה בלקו"ש חל"ד )עקב א' ס"ג ובהערות 26, 28 שם( 
שמפסיד את  וחיובו של מזיק הוא משום  וגזילה למזיק, ד"איסורו  גניבה  מבאר ההבדל בין 
חבירו", היינו שפוגם בשוויות החפץ, אך כלל לא בבעלות על עצם החפץ. "משא"כ איסור 
גניבה וגזילה הוא בזה שנוטל חפץ מרשות חבירו ומכניסו לרשותו, ואין הדבר תלוי בשוויות 
ובכך מסביר שם את  ותשמישו בהחפץ(, אלא בעצם הבעלות של חבירו".  )בהנאתו  החפץ 
דברי אדה"ז בקונט"א, שלמרות שבאיסורי הנאה החפץ אינו שווה מאומה, בכל זאת "אינו 

הפקר גמור עד שכל הרוצה ליטול בעבירה יבא ויטול בעל כרחו של בעלים".

נמצא  מה שהדבר  הוא  החפץ  על  הבעלות  אחרות, שענין  במילים  אלו  מדברים  והיוצא 
אצלו והוא הוא השולט עליו. ושליטה זו באה לידי ביטוי בכך שאף אחד אחר לא יוכל לבוא 
ולקחת ממנו חפץ זה בעל־כרחו. ועצם זה שהוא השולט בחפץ ולא אחר, זוהי בעלותו עליו. 
שעפ"ז מובן היטב גדרו של הגנב והגזלן, שכל איסורם הוא בזה שנוטלים בעלות זו מהבעלים, 

ומכניסים את החפץ לרשותם. והיינו, שמחסרים בהבעלות על עצם החפץ.

וענין זה מבואר היטב ומדויק בלשונו הזהב של אדה"ז בקונט"א שם, שכתב: "אבל מחמת 
שהוא אסור בהנאה, לא נפקע שם בעלים ממנו". היינו, דענין זה ששם בעלים אלו יש דווקא 
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לו ולא לאחרים, מורה על שייכותו ושליטתו הבלעדית בחפץ ומוכיח על בעלותו בו. ובעלות 
זו המתבטאת בכך שלו לבדו השליטה בחפץ, שייכת גם על עצם החפץ ללא שווי, וא"כ שייכת 

גם באיסורי הנאה.

ומזה נלמד גם בנוגע למשנת"ל בביאור הבעלות שיש לבעלים בשווי ובממון של האיסור 
הנאה, ה'צד ממון' שיש לו בו; הא גופא שהוא זה שמקבל את הדמים על החפץ, מורה אשר 
הוא  רשותו,  בלא  ממנו  לקחתו  שיוכל  אחר  שאין  באופן  בחפץ  הבעלדי  השולט  עתה  כבר 
בעלים אלו. ומכאן מוכחת בעלותם הבלעדית בחפץ זה. ומובן היטב מהו ה'צד ממון' שיש לו 

'בו' בחפץ זה.

ולסיכום דברים אלו, יצא לנו חידוש נפלא, והוא, דמצד אחד באיסורי הנאה הדבר אינו 
'שלו', דחסר לו בעלות בעצם החפץ )בלשון אדה"ז "אינו שלו כלל ואין לו שום חלק וזכות 

בגופו"(, וכן אין לחפץ שום שווי מחמת איסורו )כי "אין לו זכות ליהנות ממנו"(.

ומאידך גיסא, יש לו כן איזו בעלות מסויימת גם על גוף החפץ )"גוף החמץ שלו"(, והוא 
מצד ש"לא נפקע שם בעלים ממנו" )שזה מתבטא בזה שלכן "אין אחר יכול להוציא מידו בעל 
כרחו", ולכן אף "בניו יורשים החמץ, דירושה ממילא הוא וחיילא על כל מה ששם אביו נקרא 
ולו לבדו השליטה על החפץ, מוכיחה על בעלות – קלושה  עליו"(, דזה בלבד ששמו עליו 
עכ"פ – שיש לו בחפץ. ועד"ז יש לו בעלות גם על השוויות של החפץ )ד"איסורי הנאה אינן 
ליהנות  ומכרו מותר  וההוכחה לכך "שאם עבר  בו צד ממון",  לו  גמור"(, מצד ש"יש  הפקר 
בדמיו מן התורה". דזה שהכסף מגיע אליו ונהיה כספו הפרטי, מוכיח על בעלותו דוקא על 

הממון והשווי של חפץ זה.

ועפכ"ז יובן היטב בהנוגע לעניננו, דזה שהבעלים הישראל מקבל את הכסף עבור השור, 
אין זה דבר חיצוני כלל ועיקר, אלא זהו בהחלט מתקשר עם הבעלות והשליטה על החפץ. 
כמוכר  אלא  וכיו"ב  מתווך  כמו  הוא  שהרי  דלעיל,  הבנתנו  כפי  אינה  הכסף  דקבלת  והיינו, 
ממש. ונמצא, שהישראל ביצע כאן מכירה של דבר שנמצא בבעלותו, ויש לו שייכות אליו, 
וזוהי הזכות שלו לקבל עליו ממון, וע"כ שפיר אפ"ל שהישראל נחשב למוכר. והיינו כנ"ל, 
ש)למרות שהוא אסור בהנאה, עם כל המסתעף מכך, כנ"ל בארוכה, הנה( צד ממון יש לו בו, 

ואותו הוא מכר לגוי.

ושוב ברור מדוע שייך דוקא בעכו"ם, כי אין אפשרות למכור ולהעביר את הבעלות על 
הצד ממון שיש לו לישראל בשור הנסקל לישראל אחר, משום שאין לישראל השני איך לקנות 
זה.  בשור  ממון'  ה'צד  אצלו  יתחיל  מהיכן  בהנאה,  אסור  זהו  שכלפיו  מאחר  שהרי  זה,  את 
זה.  שור  של  כולו  והשווי  ממון  הצד  את  לקנות  שיוכל  וודאי  אצלו,  שווה  שהשור  גוי  ורק 
ההוכחה  דזוהי  זה,  שור  עבור  דמים  מהגוי  מקבל  שהיהודי  בכך  מוכחת  ממון  הצד  ומכירת 
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שור  של  שבמתנה  י"ל,  בזה  הנתבאר  20( וע"פ 
העכו"ם  ורק  לנותן  דמים  תשלום  אין  שאז  הנסקל, 
מקנה  של  ופעולה  דעת  כאן  שתהי'  ללא  מעצמו  זוכה 
כדלעיל(,  מקנה  כ"כ  שייך  לא  באיסוה"נ  )שהרי 

מקום  ויש  ממנו,  שבאה  כמתנה  זאת  נחשיב  לא 
שמקבל  במכירה  משא"כ  בדו"ה.  יחוייב  שלא  לומר 
בזה  )ועצ"ע  דעלמא  מכירה  כל  כמו  ה"ז   דמים 

לדינא(.

 הטובה ביותר שאכן בעלות זו היתה עד עתה של הישראל, שלכן הממון מגיע דווקא אליו ולא 
לאחר20.

ובזה יתיישבו לנו כל הקושיות דלעיל: א. מדוע שייך למכור. ב. מדוע דווקא מכר ולא 
מתנה. ג. מדוע דווקא לעכו"ם. ד. שאין צריך דעת מקנה – ובעצם כאילו יש כאן )מקנה –( 

מוכר.

ומדוייקים שפיר כל הפרטים שבתוס'.
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*( מתוך שיעור שנמסר בישיבה. נכתב ע"י אחד הת'.

 אם הזכי' בקנס נעשית בשעת העמב"ד 
או בשעת מעשה האיסור

הרב מאיר אשכנזי*
ר"מ בישיבה

א
מחלוקת בין התוס' הכא לתוס' בסנה' האם מהני מחילת האב

איתא במס' כתובות )כט, א( במשנה: "הבא על אשת אחיו וכו' יש להם קנס, אע"פ שהן 
בהכרת אין בהן מיתת בי"ד" )היינו שחיוב כרת אינו פוטר מתשלומי קנס מטעם קלב"מ, ורק 
מיתת בי"ד פוטרת כדאיתא במשנה לקמן לו, ב(. והנה הגמ' בסנהדרין )עג, ב( מקשה אמאי 
יש להם קנס, הרי הבועל הוא רודף אחר הערוה, ואיתא בברייתא שרודף אחר ערוה מחייבי 
ואיך  בנפשו,  מתחייב  הרודף  הו"ל  ושוב  רודף,  של  בנפשו  האשה  את  להציל  ניתן  כריתות 
מתחייב בקנס הא קלב"מ? ותירץ רב פפא שהמשנה מיירי במפותה, דכיון שניחא לה ואינה 

מקפדת, לא ניתן להצילה בנפשו של רודף, ושוב אינו מתחייב בנפשו ולכך יש לה קנס. 

מצית  היכי  "במפותה"(,  ד"ה  שם  בסנהדרין  וכן  אחיו".  אשת  "ועל  )ד"ה  תוס'  והקשה 
לאוקמא במפותה, הא איתא במשנה "הבא על אשת אחיו" יש לה קנס, והא באשת אחיו על 
כרחך מיירי שנתארסה ונתגרשה, דבעודה תחתיו אשת איש היא וחייבים עלי'ה מיתת בי"ד 
ושוב אין לה קנס מטעם קלב"מ, והא איתא במשנה לקמן )לח, א( דנערה שנתארסה ונתגרשה 
ר' עקיבא אומר יש לה קנס וקנסה לעצמה, והיכא שקנסה לעצמה הנה במפותה פטור מקנס 
משום שמדעתה עבדה ומחלה )כדאיתא לקמן מ, א. מב, א(, וא"כ אם המשנה מיירי במפותה 

איך יש קנס לבא על אשת אחיו? 

ותירץ תוס' די"ל שהמשנה ס"ל כדברי הברייתא )לקמן לח, א( בשיטת ר"ע, דס"ל לר"ע 
מפותה  שהיא  למרות  קנס  מתחייב  ושפיר  לעצמה,  ולא  לאבי'  קנסה  ונתגרשה  שנתארסה 
)דמפותה היא סיבה לפטור מקנס היכא שהקנס הוא לאישה, אך במקום שהקנס הוא לאב חייב 

הבועל בקנס גם במפותה(.
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אך תוס' הקשו עוד: דהנה לקמן )לו, ב( איתא במשנה הבא על בתו פטור מקנס, משום 
שהוא חייב מיתת בי"ד ואמרינן קלב"מ. והנה לרב פפא על כרחך מיירי גם דין זה במפותה, 
דאי מיירי באנוסה הי' פטור מקנס גם בלא זה שחייב מיתת בי"ד, דהא באנוסה ניתן להצילה 
בנפשו של רודף וה"ה מתחייב בנפשו וצ"ל קלב"מ כנ"ל. ועל כרחך דמיירי במפותה דלא ניתן 
ונתגרשה  אי מיירי במפותה צ"ב ממ"נ: אי מיירי בנתארסה  רודף. אכן  להצילה בנפשו של 
וכמ"ד דקנסה לעצמה, אמאי בעינן לטעמא דקלב"מ, הא בלאו הכי פטור מקנס כיון שהיכא 
דקנסה לעצמה במפותה פטור מקנס כיון דמחלה. ואי מיירי בלא נתארסה – דקנסה לאבי', או 
דמיירי בנתארסה ונתגרשה אך אתינן למ"ד שקנסה לאבי', צ"ב אמאי בעינן לטעמא דקלב"מ 

הא בלאו הכי ייפטר הבא על בתו, כיון שהאב עצמו הי' הבועל ואין שייך תשלומין לעצמו?!

ומתרץ תוס', שבאמת מיירי באופן – או למ"ד – שקנסה לאבי', אלא שבירושלמי מוקי הך 
מתניתין כשבא עלי' עד שלא מת ומת קודם העמדה בדין, או כשבא עלי' עד שלא בגרה ובגרה 
קודם העמדה בדין, דבלאו דינא דקלב"מ הייתה יכולה לתבוע את הקנס מן האב )בבגרה( או 
מן היורשים )במת(, כיון שכעת מגיע הקנס לבת ולא לאב. ורק מטעם קלב"מ פטור. בזה מובן 
דלא קשיא הא לא שייך שהאב ישלם לעצמו, דבפועל התשלום הוא לבת כיון שמת או בגרה 

קודם העמב"ד. 

ולאידך אין להקשות ג"כ הא כיון שמיירי באופן שהקנס בפועל הוא לבת, א"כ כיון שהייתה 
מפותה הא מחלה, ואיך יש חיוב קנס? דהביאור הוא, דכיון שבשעת ביאה הי' הקנס שייך לאב, 
לא הועיל הא דהייתה מפותה והי' ניחא לה באותה שעה כדי לפטור את הבועל מן הקנס. דרק 
בשעה שהקנס שייך לה מהני מחילתה. ולכך בעינן לקלב"מ כדי לפטור את הבועל – האב מן 

הקנס.

והנה תוס' בסנהדרין )שם( דחה את תירוץ תוס' דידן )עפ"י הירושלמי( וז"ל: "ואין לומר 
דאיצטריך היכא דלא הספיקה לעמוד בדין עד שבגרה, דמה עמידה בדין שייך בדבר שהוא 
שלו"?! )להעיר, שתוס' בסנהדרין נוקט את האפשרות של בגרה, ולא את האפשרות שמת האב 
כבירושלמי. וע"ש במהרש"א שבדוקא נקט. אך כבר הקשו האחרונים ביותר על המהרש"א 
– ראה משכנות הרועים בסוגיין ע' פה הע' ב. ואכ"מ(. והיינו, דכיון שבשעת מעשה האיסור 
הי' הקנס שייך לאב, הרי הוא מחל לבועל – היינו לעצמו – באותה שעה על הקנס שהרי בא 
יכולה הבת להעמידו לדין ולתבוע ממנו את הקנס, הא כבר נפטר  עלי'ה בעצמו, וא"כ איך 
ממנו ואינו מחוייב בו )ומאי שנא מיתומה מפותה שלדעת הבבלי דלקמן פטור מקנס, דכיון 
שהייתה מפותה והסכימה למעשה האיסור בשעת המעשה, מחלה על הקנס. ועד"ז צ"ל לגבי 
האב, דהיכא דהי' ניח"ל בשעת מעשה האיסור, כיון שהקנס הי' מיועד לו באותה שעה צ"ל 

שמחילתו תועיל ויפטר הבועל מן הקנס(? 

במפותה  ואפילו  לעצמה,  דלעולם  לפרש  "ונראה  אחר:  תי'  בסנהדרין  תוס'  מת'  ולכך 
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מיחייב אי אמרה בשעה שבא עלי' שאינה מוחלת הקנס". היינו שהדין דבא על בתו מיירי 
במפותה לר"פ, ואתינן למ"ד נתארסה ונתגרשה קנסה לעצמה. הא דמחילתה אינה פוטרת את 

הבועל – האב מן הקנס, זהו משום דמיירי שאמרה בפירוש שאינה מוחלת על הקנס.

ב' התוס' אי מהני מחילת האב בשעת מעשה האיסור על הקנס.  המורם מזה, שנחלקו 
דתוס' דידן ס"ל שלא מהני מחילתו. וכיון שנתברר בשעת העמב"ד שהקנס צ"ל לבת, דהאב 
מת או שבגרה קודם העמב"ד, חייב הבועל לשלם את הקנס לבת, ואינו נפטר מחמת מחילת 
האב. אך תוס' בסנהדרין ס"ל שמהני מחילת האב. וממילא גם במקרה שנתברר בשעת העמב"ד 
שהקנס צ"ל לבת, דהאב מת קודם העמב"ד, מהני מחילתו שהייתה בשעת מעשה האיסור, 

והבת אינה יכולה לתבוע את הקנס מן הבועל )שבמקרה דידן הוא האב עצמו(. 

ב
מחלוקתם תלויה בפלוגתת הרמב"ם והראב"ד ודוחה זאת 

והנה בפשטות נראה שבמחלוקת ב' התוס' נחלקו הרמב"ם והראב"ד: דהנה נחלקו הרמב"ם 
והראב"ד )הל' נערה בתולה פ"ב הי"ז( במקרה שהאב עצמו מסר את ביתו לאדם פלוני בממון 
או בחינם, האם הי' שייך בזה בעצם חיוב קנס או לאו. דדעת הרמב"ם שבעצם הי' שייך בזה 
חיוב קנס דאונס ומפתה, ורק בגלל שלדעת הרמב"ם אישה שהעמידה עצמה לזנות נחשבת 
קדשה, אין הבועל מחוייב קנס. ד"לא חייבה תורה קנס אלא לאונס ומפתה" היינו שהבועל 
הוא זה שהזמין את מעשה האיסור, אך כאשר האישה העמידה עצמה לכך, לא חשיב האיש 
עיי"ש  לא תהי' קדשה,  והנבעלת משום  הבועל  ולוקים  היא המפתה.  כ"א האישה  למפתה 

ברמב"ם. 

אך הראב"ד פליג על הרמב"ם בתרתי: א. לדעת הרמב"ם קדשה היא רק אם העמידה עצמה 
באוהל המיועד לכך עיי"ש. ב. לדינא גם הראב"ד מודה לרמב"ם שבמקרה שהאב מסר את בתו 
ומדעתו  הוא מפותה  "שגם  אחר: משום  זהו מטעם  אך  הבועל מקנס,  ייפטר  לזנות  לפלוני 
עושה" ע"ש. היינו שכיון שמדובר בנערה הנמצאת ברשות אבי', והאב עצמו מסרה לכך, הרי 
מחל על הקנס בשעת מעשה האיסור. והנה מהא דהרמב"ם הוצרך להגיע לטעם שהיא אינה 
נחשבת מפותה כ"א מפתה כדי לפטור את הבועל מקנס, ולא פטר את הבועל מקנס מטעם 

דמחילת האב כדברי הראב"ד, מוכח דס"ל להרמב"ם שלא מהני בזה מחילת האב. 

יש נפק"מ לדינא בין הרמב"ם לראב"ד, גם במקרה שהאב לא מסר את בתו לבועל אלא 
הבועל התחיל לפתותה, אך האב ידע מן הפיתוי והסכים לכך. דלדעת הרמב"ם יתחייב הבועל 
קנס כיון שבמקרה זה האישה אינה נחשבת קדשה, דלא העמידה עצמה לכך אלא הבועל גרם 
לה את מעשה האיסור. אך לדעת הראב"ד ייפטר הבועל מקנס, דכיון שהאב ידע מן הפיתוי 

והסכים לכך, הרי מחל על הקנס.
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והנה בפשטות נמצא, שתוס' דידן אזיל בשיטת הרמב"ם, ותוס' בסנהדרין אזיל בשיטת 
הראב"ד. דלדעת תוס' דידן דס"ל שלא מהני מחילת האב אפי' כאשר האב עצמו בא על בתו, 
כל שכן שלא תועיל מחילת האב במקרה דהרמב"ם שהאב רק הסכים שאדם אחר יעשה בה 
את מעשה האיסור. אך לדעת הראב"ד דס"ל שמהני מחילת האב אפי' כאשר מסר בתו לאחר, 
כל שכן שתועיל מחילת האב כאשר הוא עשה את מעשה האיסור בעצמו. והיינו כשיטת תוס' 
בסנהדרין שכאשר האב בא על בתו פטור מקנס אפי' כאשר הוא מת קודם העמב"ד, ואין הבת 

יכולה לתבוע ממנו את הקנס כיון שמחל לעצמו על הקנס בשעת מעשה האיסור.

אכן באמת, שבפשטות אין הכרח שתוס' ס"ל כדעת הרמב"ם, ויתכן שבמקרה שנחלקו 
בו הרמב"ם והראב"ד יסבור תוס' כדעת הראב"ד. כמו"כ יתכן לאידך, שבמקרה שנחלקו בו 
תוס' דידן ותוס' בסנהדרין, יסבור הראב"ד כדעת תוס' דידן, ולא כדעת תוס' בסנהדרין. דהנה 
מחלוקת תוס' דידן עם תוס' בסנהדרין היא במקרה שבא עלי' עד שלא מת כו', היינו שבפועל 
הבת היא זו שצריכה לזכות בממון בשעת העמב"ד ולא האב, כיון שהאב מת או שבגרה קודם 
העמב"ד. אך מחלוקת הרמב"ם והראב"ד נאמרה בפשטות )אפי'( במקרה שהאב הי' חי בשעת 
העמב"ד. דהא הרמב"ם אינו מעמיד במקרה שבא עלי' עד שלא מת כו' כלל. ומשמע מדבריו 
שמעמיד  הרמב"ם  בלשון  )וע"ש  העמב"ד  בשעת  חי  הי'  שהאב  במקרה  שמדובר  בפשטות 
במקרה שהאב אמר שכיון שתורה זיכתה קנס דאונס ומפתה לאב, "הריני שוכר ביתי הבתולה 
לזה, לבוא עלי' בכל ממון שארצה. או אניח זה לבוא עלי' בחינם, שיש לו לאדם למחול ממונו 

לכל מי שירצה", ומשמע בפשטות שמדובר גם במקרה שהאב הי' חי בשעת העמב"ד(.

– ולפי"ז אין הכרח שתוס' דידן ס"ל כדעת הרמב"ם, והראב"ד ס"ל כדעת תוס' בסנהדרין. 
דיתכן שהא דס"ל לתוס' דידן שלא מהני מחילת האב, זהו דוקא במקרה שתוס' מיירי בו שבא 
עלי' עד שלא מת כו', דכיון שבפועל הבת היא זו שצריכה לזכות בממון בשעת העמב"ד ולא 
האב, לזה ס"ל לתוס' שלא מהני מחילת האב, דנתברר שהקנס לא הי' מיועד לו כלל ושוב לא 
הי' יכול למחול עליו. אך במקרה דהרמב"ם שמדובר שהאב הי' צריך ליטול את הקנס בשעת 
העמב"ד, יודה תוס' לראב"ד שמהני מחילת האב, כיון שבשעת העמב"ד נתברר שהקנס הי' 
לראב"ד  דס"ל  שהא  דיתכן  הראב"ד.  בדעת  לאידך  הוא  כן  מחילתו.  מהני  ושפיר  שלו  צ"ל 
חי בשעת העמב"ד  הי'  בו, שהאב  מיירי  דוקא במקרה שהרמב"ם  זהו  שמהני מחילת האב, 
דנתברר שהממון הי' צ"ל שלו. אך במקרה שתוס' מיירי שהאב מת או שבגרה קודם העמב"ד, 

יודה הראב"ד לתוס' דידן שלא תהני מחילת האב.

ויש להדגיש: במקרה של תוס' שמדובר שהאב עצמו בא על בתו, אם האב הי' חי והייתה 
בנערותה בשעת העמב"ד, יהי' האב פטור מקנס )גם בלאו דינא דקלב"מ( גם בלא דין מחילה 
של האב. דגם אילו מחילת האב לא הייתה מועילה בשום מקרה – אפי' כשנתברר בשעת 
העמב"ד שהוא צריך ליטול את הקנס, הי' האב פטור מקנס. וזהו משום שכאשר האב עצמו הי' 
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הבועל, אילו יתחייב קנס, הרי ישלמנו לעצמו, ואדם אינו יכול להתחייב בתשלומין לעצמו. הא 
דבעינן למחילת האב כאשר האב הי' חי והייתה בנערותה בשעת העמב"ד, זהו דוקא במקרה 
דהרמב"ם שאדם אחר בעלה, שאז חיוב התשלומין הוא על אדם אחר, ובזה בעינן למחילת 

האב כדי לפוטרו מתשלומין. 

ג
מסיק דיש ג' שיטות ומקשה בביאור שיטותיהם 

המורם מכ"ז הוא, דישנם )ג' אופנים – ולכאו' הם( ג' שיטות לגבי מחילת האב: א. לדעת 
הראב"ד חזינן בפירוש דס"ל שמהני מחילת האב רק במקרה שנתברר שהקנס הי' צריך להגיע 
והאב  האיסור,  מעשה  בשעת  לפיתוי  הסכים  והאב  בעלה  אחר  שאדם  במקרה  והיינו  לאב. 
הי' חי והייתה בנערותה בשעת העמב"ד דנתברר שהממון הי' צריך לבוא לאב. אך במקרה 
מהני  דידן שלא  תוס'  כדעת  ס"ל  קודם העמב"ד, אפש"ל שהראב"ד  או שבגרה  שהאב מת 
דידן  )והיא שיטה ממוצעת(. כמו"כ לדעת תוס'  חייב בתשלומין לבת  והבועל  מחילת האב 
חזינן בפירוש שהא דלא מהני מחילת האב זהו במקרה שנתברר שהבת צריכה לזכות בו, דהאב 
מת או שבגרה קודם העמב"ד. אך במקרה שהאב הי' צריך לזכות בו לא כ' תוס' בפירוש שלא 

מהני מחילת האב, ואפש"ל דס"ל שמהני מחילת האב בזה כדעת הראב"ד. 

ב. לדעת הרמב"ם לא מהני מחילת האב אפי' במקרה שהי' חי והייתה בנערותה בשעת 
העמב"ד, דנתברר שהקנס הי' צ"ל של האב. 

ג. לדעת תוס' בסנהדרין מהני מחילת האב אפי' במקרה שנתברר בשעת העמב"ד שהקנס 
קודם  ומת  בתו  על  בא  שהאב  בסנהדרין  תוס'  בי'  דמיירי  במקרה  וכמו  הבת.  של  צ"ל  הי' 
העמב"ד. כן יהי' גם במקרה שאדם אחר בעלה והאב הסכים לפיתוי בשעת מעשה האיסור, 
ולאחמ"כ מת האב או שבגרה קודם העמב"ד, דנמצא שלדעת תוס' בסנהדרין תועיל מחילת 

האב. 

ויש לעיין במה תלוי' מחלוקת הראשונים בכל זה? ובפרטיות: 

א. מדוע לדעת הרמב"ם לא מהני מחילת האב על הקנס, אפי' במקרה שנתברר שהממון 
הי' צ"ל שייך לאב לולא מחילתו? 

ב. צ"ב לאידך – בדעת תוס' בסנהדרין, איך מהני מחילת האב במקרה שנתברר שהקנס 
לא הי' צ"ל שלו כלל כ"א של הבת? 

בשעת  שנתברר  במקרה  האב  מחילת  מהני  איך  צ"ב,  דידן  ותוס'  הראב"ד  בדעת  גם  ג. 
על  כמחל  והוי  האיסור,  הייתה בשעת מעשה  הא מחילתו  צ"ל שלו,  הי'  העמב"ד שהממון 
דבר שלא בא לעולם ואינו ברשותו. דהא זכיית המקבל בקנס נעשית רק בשעת העמב"ד ולא 
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בשעת מעשה האיסור, דלכך הזמן הקובע מי יקבל את הקנס הוא שעת ההעמב"ד ולא שעת 
ולא האב  הקנס  הבת את  קודם העמב"ד מקבלת  או שבגרה  האב  ואם מת  האיסור,  מעשה 
כדאיתא במשנה לקמן )מא, ב ר"פ נערה שנתפתתה(. וא"כ מה מהני מחילת האב על הקנס 

בשעת מעשה האיסור? 

ד
ביאור ב' טעמים בדעת הרמב"ן דאין לה קנס

ברשות  שהייתה  מפותה  בנערה  שנתפתתה(  נערה  ר"פ  )לקמן  הראשונים  נחלקו  והנה, 
אבי' בשעת מעשה האיסור, ובגרה או שהאב מת קודם העמדה בדין, האם יש לה קנס או לאו. 

דדעת הרמב"ן )הובא בשטמ"ק שם( והרא"ה שאין לה קנס. 

אך דעת הרשב"א, הריטב"א והרא"ש )הובא בשטמ"ק שם( שיש לה קנס. והיינו, דהנה 
ביתומה מפותה ס"ל להבבלי )לקמן לב, א כמובא בתוס' בסוגיין הנ"ל בסופו( שאין לה קנס. 
וכיון  הי' הקנס מיועד לה כבר באותה שעה,  הי' לה אב בשעת מעשה האיסור,  דכיון שלא 
שהסכימה למעשה האיסור הרי מחלה על הקנס באותה שעה וממילא אין לה קנס. לאידך, 
במפותה שהייתה ברשות אבי' בשעת מעשה האיסור, והי' לה אב והייתה בנערותה גם בשעת 
העמב"ד, חייב הבועל בקנס ולא מהני מחילתה – שהייתה מפותה – בשעת מעשה האיסור. 

דכיון שקנסה לאבי' לא אכפת לן ממחילתה דאינה יכולה למחול על ממון שאינו שלה. 

אכן נחלקו הראשונים במקרה שבשעת מעשה האיסור הי' לה אב, אך קודם העמב"ד מת 
האב או שבגרה, האם מהני מחילתה שהייתה בשעת מעשה האיסור כדי לבטל את חיוב הבועל 
מקנס, שהרי כעת נתברר שהקנס מיועד לה והיא הרי הייתה מפותה ומחלה. או שלא מהני 
מחילתה, כיון שמחילתה הייתה בשעת מעשה האיסור ואז הי' הקנס מיועד לאב, ולא הייתה 

יכולה למחול באותה שעה על ממון שאינו מיועד לה. ויש לעיין במה תלוי' מחלוקתם?

ויובן בהקדים, דהנה בשטמ"ק )לקמן לז, א במשנה( הביא דפליגי בירושלמי אם ביתומה 
מפותה חייב קנס או שפטור מקנס )כדעת הבבלי(, דחד מ"ד ס"ל שיש לה קנס דלא מהני 
מחילתה שהייתה בשעת מעשה האיסור, כיון שזכייתה בקנס נעשית רק בשעת העמדה בדין 
ואין אדם מוחל על דבר שלא זכה בו עדיין. וכלשון השטמ"ק: "וטעמא דמלתא )דלא מהני 
מחילתה(, דקנסא לא זכתה לה תורה אלא משעת העמדה בדין, הלכך לאו כל הימנה למחלו. 
ולא דמי לאומר קרע את כסותי דפטור, דהתם כסותו שלו הוא וכמאן דיהבי' ניהלי' דמי, אבל 

הכא אין קנסא שלה, שלא זכתה בו". 

וכתב השטמ"ק שם בהמשך הדברים וז"ל: "ואף על פי כן נראין הדברים שיתומה מפותה 
אין לה קנס ויכולה היא למחול קנסה אע"פ שלא זכתה בו עדיין, הא למה זה דומה לאומר 
יורשה, מפני שאמרו  אינו  ובמותך, שאם מתה  בחייך  בנכסייך  לי  אין  ודברים  דין  לארוסתו 
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ירושה הבאה לו לאדם ממקום אחר, פירוש שעכשיו אינו ראוי לה כגון ארוסה, אדם מתנה 
עלי' שלא יירשנה. ולא כדברי המפרש שם כגון זו שהיא מדרבנן, אלא אפי' בשל תורה קודם 
שיהא ראוי ליורשה מתנה הוא עלי'ה. והא נמי להא דמיא. ועוד: קרע שיראין שלי והיפטר 
הוא, שלא הקנס בלבד מחלה לו אלא גופה מסרה לו לעשות בה כרצונו, והיא שגורמת ועושה 

הכל, הלכך הלכתא כר' מונא דאמר המפתה פטור מן הכל", עיי"ש. 

ובר"ן )לקמן מ, א( הביא דברים אלו בשם הרמב"ן: "דמסתברא כמ"ד שיכולה למחול לו 
קנסא אע"פ שלא זכתה בו עדיין, דהא למה זה דומה לכותב לארוסתו )פג, א( דו"ד אין לי 
בנכסייך בחייך ובמותך דקיי"ל דאם מתה אינו יורשה, דנחלה הבאה לו לאדם ממ"א כלומר 
שעכשיו אינו ראוי לה כגון ארוסתו זו, אדם מתנה עלי' שלא יירשנה, ולאפוקי ירושת אביו 
שהיא ראוי' לו. והא נמי להא דמיא. ועוד, דכיון שנתרצית בשעת ביאה היאך יתחייב, והרי 
הוא כאומר קרע שיראין שלי והיפטר. ואף על פי שאינה זוכה בקנס עד שעת העמב"ד, מכל 
מקום בשעת ביאה הוא מתחייב. הלכך קיימי לן כר' מונא דאמר התם דיכולה למחלו". וכ"כ 

הרא"ה – הובא בשטמ"ק לדף מ, א. 

המורם מדברי הרמב"ן והשטמ"ק, דאיכא ב' טעמים להא דיתומה מפותה אין לה קנס – 
לחד מ"ד בירושלמי, ולדעת הבבלי: א. מדין סילוק, דסילקה את עצמה מזכותה לקבל הקנס. 
וכיון שנסתלקה מזכותה לתבוע הקנס נפטר הבועל ממנו. ב. מדין מזיק ברשות, דה"ה כאומר 
נתחייב המזיק מלכתחילה  לו רשות לכך לא  דכיון שנתן  והיפטר.  לחברו קרע שיראין שלי 
בנזק. ועד"ז לגבי קנס ביתומה מפותה, לא נתחייב הבועל מלכתחילה בקנס כיון שנתנה לו 

רשות לפוגמה והזיק לה ברשות. 

דהא  קודם העמב"ד,  אבי'  לענין מפותה שמת  והרא"ה  גם סברת הרמב"ן  בזה מבוארת 
לגבי  והשטמ"ק  הרמב"ן  וכביאור  ברשות,  היזק  או  סילוק  מחמת  זהו  מקנס  שפטור  דס"ל 
יתומה מפותה. דכיון שנתברר שהקנס הי' מיועד לבת, שפיר הועילה מחילתה מקודם לפוטרו 

מן הקנס, דאיכא בזה סילוק או היזק ברשות. 

ה
קושיא בדעת שאר הראשונים וכן בטעמו השני של הרמב"ן

אכן לפי"ז צ"ב בסברת הראשונים דס"ל שלא מהני מחילתה במפותה שמת האב קודם 
והבועל חייב לשלם לה קנס, הא מדוע לא תועיל מחילתה מגדר סילוק או היזק  העמב"ד, 
ברשות? ועוד ועיקר: לדעות אלו צ"ב ממה נפשך: דהא דעת הבבלי היא שביתומה מפותה 
ואין לה קנס, הרי מוכח דס"ל להבבלי שמהני מחילת האישה בשעת  שפיר מהני מחילתה 
מעשה האיסור לפטור את הבועל מן הקנס במקרה שהקנס מיועד לאישה, וא"כ מאי שנא 
מקרה דמפותה שמת האב קודם העמב"ד שלא מהני מחילתה שהייתה בשעת מעשה האיסור, 
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הא גם במקרה זה נתברר שהקנס הי' מיועד לה, א"כ תועיל מחילתה לפוטרו מן הקנס?

עוד צ"ע – לאידך: הן לגבי יתומה מפותה – לשיטת הבבלי דס"ל שמהני מחילתה, והן 
והרא"ה דס"ל שמהני מחילתה,  לגבי מפותה שמת האב קודם העמב"ד – לשיטת הרמב"ן 
איך מהני מחילתה לטעמא דסילוק, הא כיון שזכיית המקבל בקנס נעשית רק בשעת העמב"ד 
ולא בשעת מעשה האיסור כנ"ל – וכמפורש ברמב"ן עצמו, איך מהני בזה טעמא דסילוק, הא 
באותה שעה לא הייתה למקבל כל שייכות לדבר. דהא ברור, שהא דמהני סילוק של האדם 
שהי' ראוי לזכות, זהו רק כאשר בשעת הסילוק האדם נמצא במצב שיש לו שייכות כלשהי 
לענין הזכי', אך כל זמן שאין לו כל שייכות לענין הזכי', בוודאי לא יועיל סילוק שלו מן הדבר. 
כך נמצא מדברי הרמב"ן גופא, דהדוגמא שמביא הרמב"ן היא שאדם מתנה עם ארוסה שלא 

יירשנה – שהירושה אינה נחשבת ראוי' לו, ולא הוי כירושת אביו שהיא ראוי' לו. 

והנה במקרה שהאדם עושה תנאי זה עוד קודם שהאישה נתארסה לו, לא כתב הרמב"ן 
שיוכל להסתלק בזה, אלא וודאי שלא אמר כלום, דגם לדעת הרמב"ן הא דמהני סילוק מן 
הירושה זהו דוקא לאחר אירוסין שאז יש לאדם כבר שייכות ועלוליות כלשהי לממון שהסתלק 
ממנו. אך קודם אירוסין הרי"ז כמו מקרה שאדם מוחל – מגדר סילוק – לחברו על הלוואה 
שעוד לא הלווה לו, דוודאי שלא אמר כלום כיון שעדיין לא נוצרה כאן שייכות לחיוב הממון, 
שנתפתתה(:  נערה  )ר"פ  ברשב"א  וכמפורש  כלל,  קיים  שאינו  מדבר  להסתלק  יכול  ואינו 

"והו"ל כאומר לחברו הריני מוחל לך לכשאלוה לך ותתחייב לי, שלא אמר כלום". 

אכן א"כ צ"ב איך מהני מחילת הנערה – מגדר סילוק – בשעת מעשה האיסור, במקרה 
דיתומה מפותה – לדעת הבבלי, ובמקרה דמפותה שמת האב קודם העמב"ד – לדעת הרמב"ן, 
הא סילוקה הי' קודם שהייתה לה שייכות כלשהי לממון, דרק בשעת העמב"ד זוכה המקבל 

בקנס, וא"כ מה מהני מחילתה באותה שעה?

ובשלמא לביאור הב' דהרמב"ן דאתינן מדין נתינת רשות להזיק, לא קשיא. דאמנם הבת 
לא זכתה עדיין בקנס בשעת מעשה האיסור, ולא הי' לה באותה שעה כל שייכות אליו, מ"מ 
כיון שהבת הייתה עכ"פ בעלים על גופה בשעת מעשה האיסור )עכ"פ ביתומה מפותה שלא 
לגופה,  להזיק  רשות  לבועל  שתיתן  כדי  בזה  סגי  האיסור(,  מעשה  בשעת  כבר  אב  לה  הי' 

וממילא הבועל לא יתחייב בקנס מלכתחילה. 

ויש להוסיף, ובהקדים: בפשטות צ"ל, שגם כאשר אתינן בגדר המחילה מצד נתינת רשות 
להזיק, אין הפירוש שלא נעשה נזק מלכתחילה, והוי כמו אישה נשואה שהבעילה אינה נחשבת 
לפגם בה כלל. אלא בביאת זנות של מפותה איכא בוודאי פגם באישה. דהא כאשר האישה 
תרצה להינשא יהי' זה חיסרון אצלה. כן הוא בכל נתינת רשות להזיק, דאין הפי' שכאשר אדם 
נותן רשות להזיק חפץ שלו, חשיב שלא נעשה לו נזק כלל. דודאי נעשה לו חיסרון ממון על ידי 
הפגיעה בחפץ. אלא נתינת הרשות להזיק גורמת רק שלא יחול חיוב ממון על האדם שהזיק. 
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דחיוב ממון חל על המזיק רק אם הנזק נעשה נגד רצון הבעלים. אך אם הנזק נעשה בשליחותו 
וברצונו של הבעלים, לא חל חיוב ממון על המזיק למרות שעשה מעשה נזק. 

ממון,  חיוב  יחול  לגבי הממון שלא  רק  מהני  להזיק  רשות  זו שנתינת  לסברא  גם  והנה, 
מכל מקום המחילה כשלעצמה אינה מתייחסת לממון כ"א לגוף הדבר. ומהות המחילה היא, 
שפעולת הנזק נעשית ברשות וממילא פעולה זו לא תחייב ממון. ולפי"ז י"ל שלא אכפת לן 
אם חיוב הקנס או התשלום עבור הפעולה חל מיד בשעת מעשה הנזק, או שהוא חל רק בשעת 
העמב"ד. דסו"ס נתינת הרשות להזיק גורמת שלא יחול חיוב תשלום מחמת פעולה זו, כיון 
שנעשתה ברשות. ושפיר ס"ל לבבלי לענין יתומה מפותה, ולרמב"ן לענין מפותה שמת האב 
קודם העמב"ד, שמהני המחילה בשעת מעשה האיסור. דגם אי נימא שכל הזכי' והשייכות של 
הממון לבת נעשה רק בשעת העמב"ד, מ"מ סו"ס פעולת הנזק בבת אינה יכולה לגרום חיוב 

קנס בשום שלב, כיון שנעשתה ברשות. אכן לטעמא דסילוק צ"ב כנ"ל?

ו
 חקירה אימתי זוכים בקנס בשעת עמב"ד 

או בשעת מעשה האיסור ובזה תולה מחלוקת הראשונים
ביתומה  מחילה  מהני  אם  והירושלמי  הבבלי  פליגי  גופא  שבזה  זה,  בכל  הביאור  וצ"ל 
מפותה, דמחלוקתם היא אם יש למקבל שייכות לקנס כבר בשעת מעשה האיסור, או שרק 
בשעת העמב"ד נוצרת שייכותו לקנס. ומזה מסתעפת מחלוקת הראשונים במקרה של מפותה 

שהאב מת קודם העמב"ד, אם מהני מחילתה:

הקנס  חיוב  חל  מתי  הבועל:  לגבי  היא  לאו,  או  קנס  יש  מפותה  ליתומה  אם  המחלוקת 
על הבועל, האם בשעת מעשה האיסור או בשעת העמדה בדין. דלדעה בירושלמי שביתומה 
מפותה איכא קנס ולא מהני מחילתה, י"ל דס"ל שחיוב הקנס על הבועל חל רק בשעת העמדה 
בדין, אך בשעת מעשה האיסור לא חל עליו חיוב קנס עדיין כלל, אלא מעשה האיסור הוא רק 
הסיבה לחיוב הקנס. ולכך ס"ל לדעה זו שלא מהני מחילתה. דכיון שמחילתה הייתה בשעת 
מעשה האיסור, ובשעה זו לא נוצרה כל שייכות של הקנס לאישה – דהא כל חיוב הקנס על 
הבועל מתחדש רק בשעת העמב"ד, אך קודם לכן לא חל על הבועל חיוב קנס כלל. לכך לא 

מהני מחילתה – לא מגדר סילוק ולא מגדר נתינת רשות להזיק. 

והם הם דברי הירושלמי הנ"ל בסברת שיטה זו, שהא דלא מהני מחילתה הוא משום שהוי 
כמוחל על דבר שלא בא לעולם, די"ל שכוונתו שלא חל על הבועל עצמו חיוב קנס עדיין, 
וממילא אין למקבל – האישה כל שייכות לקנס באותה שעה, דכל ענין הקנס הוא דבר שלא 

בא לעולם עדיין, ולכך לא מהני מחילתה. 

והנה, לדעה זו בירושלמי שלא מהני מחילתה, צ"ל שגם בשעת העמב"ד שהבועל מתחייב 
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הי'  דא"כ  האיסור,  מעשה  בשעת  כבר  בקנס  חייב  שהי'  מלמפרע  שמתברר  הפי'  אין  קנס, 
צ"ל שתועיל מחילתה מלמפרע. ובפרט שבמקרה זה דיתומה מפותה הי' ברור כבר בשעת 
הי' מתברר מלמפרע שהבועל התחייב  ואם  ולא לאב,  יגיע לאישה  מעשה האיסור שהקנס 
לה הקנס כבר בשעת מעשה האיסור, הי' צ"ל שתועיל מחילתה שהייתה באותה שעה. אלא 
צ"ל שלדעה זו בירושלמי חיוב הקנס בשעת העמב"ד הוא מכאן ולהבא ולא מלמפרע, ולכך 
לא מהני מחילתה כיון שמחלה בשעה שלא נוצר חיוב קנס עדיין כלל, והוי כמוחל על הלוואה 

לפני שלווה אותה.

ס"ל  הבבלי,  דעת  גם  והיא   – בירושלמי  הב'  דעה  אכן  בירושלמי.  הא'  לדעה  הוא  כ"ז 
חל  הבועל  על  הקנס  שחיוב  דס"ל  סברתם,  בביאור  וי"ל  מחילה.  מהני  מפותה  שביתומה 
שייכות  הבת  היינו   – למקבל  לומר שהייתה  כבר  ושוב אפשר  האיסור,  כבר בשעת מעשה 
האיסור,  כבר בשעת מעשה  השייכות  את  )דאו שקבלה  האיסור  כבר בשעת מעשה  לממון 
כב'  הי' מיועד לה משעת מעשה האיסור –  או שבשעת העמב"ד נתברר מלמפרע שהקנס 
האופנים שיתבארו בזה בשיטות הראשונים(. ולכך ביתומה מפותה שהקנס הי' מיועד לה כבר 
בשעת מעשה האיסור, דכבר באותה שעה לא הי' לה אב, שפיר מהני מחילתה בשעת מעשה 

האיסור לפטור את הבועל מן הקנס.

אלא שבדעה זו גופא – דעת הבבלי – פליגי הראשונים הנ"ל, האם במקרה שהי' לה אב 
בשעת מעשה האיסור, אך הוא מת או שבגרה קודם העמב"ד, מהני מחילתה שהייתה בשעת 
מעשה האיסור או לאו. ויש לומר בביאור מחלוקתם: שורש מחלוקתם הוא לגבי הזכי' בקנס 
– מתי נוצר למקבל קשר של שייכות כלשהי לקנס. דהנה הזכי' הממשית נוצרת בוודאי רק 
נוצרת עכ"פ שייכות  לכן  קודם  גם  יל"ע האם  אך  וכנ"ל.  ברמב"ן  כמפורש  בשעת העמב"ד 
כלשהי לקנס, על דרך שייכות הבעל לירושת ארוסתו. או שרק בשעת העמדה בדין נוצרת כל 

השייכות הממונית לקנס, וקודם לכן הו"ל כהלוואה שלא הלווה עדיין. וי"ל בזה ב' אופנים:

א. כבר בשעת מעשה האיסור נוצרת שייכות ממונית בין הקנס לבין זה שהוא ראוי לקבלו. 
דכיון שכבר בשעת מעשה האיסור חל חיוב התשלומין על הבועל לדעת הבבלי, הנה החיוב 
זה שבשעת מעשה האיסור צריך הקנס להיות  והיינו כלפי  כלפי המקבל –  שחל עליו הוא 
נחשב  שעה  באותה  כבר  הנה  האיסור,  מעשה  בשעת  לנערה  אב  שהי'  במקרה  ושוב,  שלו. 
שהתחייבות הבועל בקנס הייתה כלפי האב, וממילא נוצר קשר מסויים של האב לקנס כבר 
בשעת מעשה האיסור. ונמצא, שהא דאם לא נעשה שינוי, והי' לה אב והייתה בנערותה גם 
בשעת העמב"ד, זוכה האב בקנס, זהו משום שהוא מממש בפועל את השייכות לממון שקיבל 
כבר בשעת מעשה האיסור, וזוכה בממון זכי' ממשית. הא דאם נעשה שינוי בשעת העמב"ד 
זו  שהיא  מלמפרע  שנתברר  הפי'  אין  הקנס,  את  הבת  מקבלת  האב,  שמת  או  שבגרה  כגון 
מקבל  שהאב  לומר  הי'  א"א  כן,  הפי'  הי'  דאם  האב.  ולא  מתחילה,  לקנס  שייכות  שקבלה 
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שייכות לקנס מלכתחילה, שהרי הדבר מותנה בזה שלא ימות או שלא תבגר קודם העמב"ד, 
ואם ימות או שתבגר יתברר שלא הייתה לו שייכות לקנס מעולם. 

אלא מסתבר לומר שגדר זכיית הבת לאופן זה הוא משום שהתורה קבעה שבמקרה זה 
נוטלת הבת את הממון שהי' מיועד לאב. והיינו שהחיסרון של האב הוא במימוש זכותו בפועל. 
דתורה קובעת שבמקרה זה האב אינו יכול לממש בפועל את השייכות לממון שקיבל בשעת 

העמב"ד, אלא הבת נוטלת בפועל את הממון שהי' מיועד לו, וזוכה בו מן האב. 

ב. אך אפש"ל, שבשעת מעשה האיסור לא קיבל האב כל שייכות לקנס, דבשעת מעשה 
לקבל את הקנס. דמעשה  זה שצריך  כלפי  ולא  הבועל  כלפי  רק  חלות  נפעל  האיסור עצמו 
האיסור הוא סיבה לחייב קנס את הבועל, ופועל חיוב קנס על הבועל. אך הזמן שבו המקבל 
מקבל שייכות וזכי' בממון היא שעת העמב"ד, שהרי רק אז נקבע מי יקבל אותו – והדבר יכול 
להשתנות כנ"ל, א"כ קודם לכן לא נוצר כל קשר ושייכות של המקבל לממון. והיינו שבשעת 
מעשה האיסור הבועל אינו מתחייב בקנס כלפי מישהו, כ"א חל עליו חיוב קנס סתם. והחיוב 

כלפי המקבל נוצר רק בשעת העמב"ד – כאשר מתברר מי הוא המקבל. 

ונמצא לאופן זה, שהא דאם מת האב או שבגרה קודם העמב"ד נוטלת הבת את הקנס, אין 
שאבי' זכה בו בעצם, אלא הבת זוכה בקנס  מאבי', ונוטלת ממון  זה מצד שהבת זוכה בקנס 
ישירות מן הבועל. כיון שרק בשעת העמב"ד חל חיוב הקנס של הבועל כלפי המקבל, וממילא 

רק באותה שעה חלה הזכי' בו על ידי מי שהוא ראוי לקבלו בשעת העמב"ד. 

והנה, לאופן זה שחלות הזכי' של הזוכה בקנס נעשית לגמרי בשעת העמב"ד, אך בשעת 
מעשה האיסור לא נוצרה כל שייכות של המקבל לממון, שפיר אפש"ל שזכיית המקבל בשעת 
העמב"ד נעשית מלמפרע, היינו שנתברר שחיוב הבועל בקנס בשעת מעשה האיסור, נעשה 
זוכה זה שנפסק עליו בשעת העמב"ד שהוא זה שצריך ליטול הקנס. דרק לאופן הא'  כלפי 
מעשה  בשעת  כבר  נעשית  לקנס  המקבל  של  השייכות  הא'  שלאופן  כיון  כן,  למימר  ליכא 
עליו בשעת  לזה שנפסק  ולא  מיועד לאדם אחר,  יהי'  יתכן שהקנס  ובאותה שעה  האיסור, 
בו  זכה  זה שנפסק עליו בשעת העמב"ד שיטול את הקנס  וא"כ אם  העמב"ד שיזכה בקנס. 
מלמפרע, נמצא שנתברר שזה שהי' ראוי לזכות בו בשעת מעשה האיסור לא זכה בו מעולם. 
ועל כרחך שזה שזוכה בשעת העמב"ד זוכה בו מכאן ולהבא בלבד – וכמו שנתבאר שהבת 

זוכה מן האב. 

אכן לאופן הב' שכל השייכות לקנס והזכי' בו נעשית רק בשעת העמב"ד, אך בשעת מעשה 
האיסור עצמו לא נוצרה כל שייכות של המקבל לקנס, דהבועל לא נתחייב בקנס בשעת מעשה 
האיסור כלפי אף אדם, שפיר אפש"ל שבשעת העמב"ד נתברר מלמפרע שחיוב הבועל בקנס 
בשעת מעשה האיסור, נעשה כלפי אדם זה שנפסק עליו בשעת העמב"ד שהוא זה שצריך 
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ליטול הקנס. והיינו שבמקרה שהאב מת קודם העמב"ד שהבת נוטלת את הקנס, זכיית הבת 
בקנס היא מלמפרע משעת מעשה האיסור. ונמצא שהאב לא קיבל מעולם כל שייכות לקנס, 

אלא הבת זוכה בקנס ישר מהבועל, וזכתה בו מלמפרע משעת מעשה האיסור. 

ז
 חקירה בגדר קנס האם החיוב הוא כלפי שמיא 

או פיצוי לנערה ומבאר דבהא פליגי הרשב"א והרמב"ן
לדעת  האיסור  מעשה  בשעת  בקנס  הבועל  התחייבות  אם  הראשונים  מחלוקת  בביאור 
הבבלי, היא התחייבות כלפי אדם מסויים )וממילא הדבר מוכרח להיות כלפי זה שהוא ראוי 
לזכות בקנס באותה שעה והיינו האב(, או שהתחייבות הבועל בקנס בשעת מעשה האיסור 
היא התחייבות שחלה על הבועל בלבד, דחל עליו חיוב תשלומי קנס, אך לא חל עליו חיוב 
כלפי אדם מסויים, ורק בשעת העמב"ד מתחדש ענין זה שהחיוב שחל עליו הוא  תשלומין 

כלפי אדם מסויים – יש לומר:

בגדר חיוב קנס אפש"ל ב' אופנים: א. חיוב קנס מהותו הוא עונש לבועל על מעשה פריצות 
שעשה, ועיקרו הוא עונש כלפי שמיא ולא פיצוי לנערה על מה שעשה לה. וכך נראה דעת 
השטמ"ק )לקמן לא, א ד"ה "נחזור"( שכתב שהקנס הוא לשמים כמו מיתה, דהא על הפגם 
ה"ה משלם בושת ופגם ע"ש. ב. אך אפש"ל שחיוב קנס מהותו הכללית היא פיצוי על מה 
שעשה לנערה. דכלפי שמיא אינו צריך לקבל עונש של קנס בעבירה זו יותר משאר עבירות, 
אלא הקנס הוא מחמת הנזק החמור שעשה לנערה דפגע בה ופגמה כו'. דעל נזק חמור כזה לא 
סגי בתשלום של בושת ופגם שהם תשלומי הנזק בלבד, אלא צריך גם לפצות את הנערה או 

את אבי' בתשלום נוסף.

החילוק בין ב' אופנים אלו הוא, האם אפשר לומר שהתחייבות הבועל בתשלום קנס בשעת 
מעשה האיסור, היא התחייבות שחלה עליו כלפי עצמו בלבד – לשלם ממון, ואינה התחייבות 
של תשלומין כלפי אדם מסויים. ורק בשעת העמב"ד מתחדש הענין שהתשלום הוא כלפי 
אדם מסויים. או שא"א להפריד בין עצם התחייבות הבועל בקנס, לבין זה שההתחייבות היא 

מיד כלפי מישהו.

אם חיוב קנס עיקרו הוא עונש כלפי שמיא על הבועל מחמת מעשה הפריצות שעשה, 
שפיר אפשר להטיל על הבועל חיוב תשלומין כשלעצמו, בלי שהחיוב הזה יחול מיד כלפי 
אדם מסויים, כיון שלאופן זה העיקר הוא להטיל חיוב על הבועל, וקבלת התשלום ע"י הבת 
או אבי' הוא דבר נוסף. ושוב לאופן זה אמרינן, שבשעת מעשה האיסור – כאשר עדיין לא 
ידעינן מי יקבל את הקנס בפועל, חל על הבועל חיוב תשלומין כשלעצמו. רק בשעת העמב"ד 
כאשר מתברר מי ראוי לקבל את הקנס, חל החיוב על המקבל לשלם את הקנס לאותו אדם. 
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ובאותה שעה התברר מלמפרע שחיוב הקנס שהבועל התחייב בו בשעת מעשה האיסור נעשה 
כלפי אדם זה. 

אך אם חיוב קנס עיקרו הוא פיצוי על הנזק שעשה, א"א להפריד בין התחייבות הבועל 
לומר שההתחייבות חלה כלפי הבועל  וא"א  זה שהתחייבותו חלה כלפי אדם מסויים,  לבין 
בלבד, ולא חל עליו החיוב כלפי אדם מסויים. דהא עיקרו של חיוב הקנס הוא חיוב של פיצוי, 
וא"כ קבלת המקבל את הקנס היא חלק בלתי נפרד מחיוב הקנס, דזוהי כל מטרת הקנס כדי 
לפצות את המקבל. וא"כ לאופן זה א"א לומר שההתחייבות חלה על הבועל בלבד, ולא חלה 
הבועל  כלפי  חלה  ההתחייבות  דאם  הקנס.  את  לקבל  האדם שראוי  כלפי  ההתחייבות  עליו 
בלבד נמצא שגדר ההתחייבות אינו פיצוי למקבל, ואם אין כאן פיצוי למקבל, אין סיבה להטיל 
על הבועל חיוב קנס כלל, כיון שעיקרו של חיוב הקנס הוא פיצוי לניזק. ועל כרחך לאופן זה, 
שחיוב הקנס על הבועל שחל בשעת מעשה האיסור חל עליו כלפי אדם מסויים – לשלם קנס 

לזה שראוי לזכות בו באותה שעה. 

בזה תתבאר מחלוקת הראשונים במפותה שמת האב או שבגרה קודם העמב"ד, האם מהני 
מחילתה או לאו. ויתבאר גם החילוק בין מקרה זה לבין המקרה דיתומה מפותה, שלב' דעות 
הראשונים מהני מחילת האב – לדעת הבבלי: בדעת הרשב"א וסיעתו י"ל דס"ל כאופן הא', 
שכבר בשעת מעשה האיסור נוצרת שייכות של הקנס לזה שראוי לזכות בו באותה שעה, כיון 

שחיוב הבועל בשעת מעשה האיסור הוא חיוב כלפי אדם ואינו חיוב סתם. 

האיסור,  מעשה  בשעת  יתומה  הייתה  שהנערה  מקרה  בין  חילוק  יש  לשיטתם  וממילא 
לבין מקרה שהי' לה אב באותה שעה ומת או שבגרה קודם העמב"ד: כאשר הנערה הייתה 
יתומה בשעת מעשה האיסור, חלה שייכות הקנס לנערה כבר בשעת מעשה האיסור, שהרי 
כבר באותה שעה לא הי' לה אב, וממילא מחילתה באותה שעה שפיר מהני לפטור את הבועל 
מן הקנס. דכיון שכבר באותה שעה הייתה לה שייכות לקנס, שוב מהני מחילתה באותה שעה 
כבר  הקנס  מן  הבועל  ונפטר  להזיק,  רשות  נתינת  מגדר  או  סילוק  מגדר  מפותה(  )דהייתה 
בשעת מעשה האיסור. אכן במקרה שהי' לה אב בשעת מעשה האיסור, אלא שקודם העמב"ד 
מת האב או שבגרה, בזה לא תהני מחילתה בשעת מעשה האיסור לפטור את הבועל מן הקנס. 
דכיון שהי' לה אב בשעת מעשה האיסור, שוב התחייבות הבועל בשעת מעשה האיסור נעשתה 

כלפי האב, והאב הוא זה שקיבל שייכות לקנס באותה שעה ולא הבת. 

והא דבפועל היא זו שנוטלת את הקנס – כיון שבגרה או שמת האב קודם העמב"ד – אינו 
פועל לאופן הא' שנאמר שהשייכות הממונית של הקנס מלכתחילה נעשתה כלפי הבת, אלא 
השייכות מלכתחילה הייתה של האב כיון שהוא זה שהי' ראוי להיות הבעלים עליו בשעת 
מעשה האיסור, והא דהבת נוטלת את הממון בשעת העמב"ד גדר הדבר הוא דהבת נוטלת 
את ממון האב כנ"ל. ושוב כיון שבשעת מעשה האיסור לא הייתה הבת ראוי' לזכות בו כלל, 
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וגם לא זכתה בו מלמפרע, לא מהני מחילתה באותה שעה כדי לפטור את הבועל מקנס, דהרי 
זו כמסתלקת מהלוואה שלא הלוותה עדיין, וכנותנת רשות להזיק ממון שאין לה כל שייכות 

אליו דלא מהני כלום כנ"ל. 

אך בדעת הרמב"ן י"ל דס"ל כאופן הב', שהשייכות הממונית של הקנס אינה נעשית בשעת 
מעשה האיסור כלל כ"א בשעת העמב"ד, וגדר הדבר הוא שבשעת העמב"ד – לאחר שמתברר 
מי זכאי בקנס – מתברר מלמפרע שחיוב הבועל בקנס בשעת מעשה האיסור נעשה מלכתחילה 
האיסור.  מעשה  בשעת  בו  לזכות  ראוי  שהי'  מי  כלפי  מעולם  נתחייב  ולא  זה,  אדם  כלפי 

ולכך ס"ל לרמב"ן שגם במקרה שהי' לה אב בשעת מעשה האיסור ומת או שבגרה קודם 
העמב"ד, מהני מחילתה בשעת מעשה האיסור לפטור את הבועל מן הקנס. דלאופן זה לא 
שהייתה  נערה  בין  חילוק  ואין  האיסור,  מעשה  בשעת  לבוא  ראוי  הי'  הקנס  למי  לן  אכפת 
יתומה כבר בשעת מעשה האיסור, לבין נערה שהי' לה אב בשעת מעשה האיסור אלא שמת 
או שבגרה קודם העמב"ד. דלאופן זה שרק בשעת העמב"ד נפעלת הזכי' בקנס, ואז מתברר 
מלמפרע שאדם זה שזכה בקנס בפועל הייתה לו שייכות לממון כבר בשעת מעשה האיסור, 
כיון שנתברר שחיוב הקנס של הבועל באותה שעה הי' כלפי אדם זה, הנה הקובע הוא רק מי 

זכה בקנס בפועל ולא אכפת לן מי הי' ראוי לזכות בו אם המציאות לא הייתה משתנה. 

ולכך ס"ל לרמב"ן שגם במקרה שמת האב או שבגרה קודם העמב"ד אין לה קנס, דכיון 
שנתברר מלמפרע שחיוב הקנס של הבועל בשעת מעשה האיסור נעשה כלפי הבת, ממילא 
מהני מחילתה בשעת מעשה האיסור – מגדר סילוק או נתינת רשות להזיק – כדי לפטור את 

הבועל מן הקנס.

ח
ביאור פלוגתת התוס' דהכא והתוס' דסנה' ע"פ הנ"ל 

דאתינן להכא נחזור למחלוקת הראשונים שהתחלנו בה לענין מחילת האב, דהבאנו בזה 
ג' אופנים, ובהמשך להמתבאר כעת נוכל לבאר עכ"פ את המחלוקת בין תוס' דידן והראב"ד 
לבין תוס' בסנהדרין – במקרה שנתברר שהממון הי' צריך להגיע לבת ולא לאב, וכגון שהאב 
עצמו בא על בתו ומת או שבגרה קודם העמב"ד. או במקרה שאדם אחר בא עלי', אלא שהאב 
הסכים בשעת מעשה האיסור לפיתוי של אחרים שפיתו אותה, והאב מת או שבגרה קודם 
העמב"ד – האם מהני מחילת האב עצמו בשעת מעשה האיסור לפטור את הבועל מקנס או 

לאו. דאפש"ל שגם מחלוקת ראשונים זו תלוי' בחקירה הנ"ל: 

תוס' דידן דס"ל שלא מהני מחילת האב בשעת מעשה האיסור לפטור את הבועל מקנס, 
היכא דנתברר שהקנס צ"ל לבת, היינו משום דאזיל בשיטת הרמב"ן דס"ל כאופן הב' שהזכי'ה 
לקנס  שייכות  כל  נפעלת  לא  האיסור  אך בשעת מעשה  העמב"ד.  רק בשעת  נעשית  בקנס 
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כלפי זה שהי' ראוי לזכות בו באותה שעה, אילו המציאות הייתה נשארת בשעת העמב"ד כמו 
שהייתה בשעת מעשה האיסור. ושוב, כיון שבמקרה זה שהאב מת או שבגרה קודם העמב"ד 
מעשה  בשעת  האב  מחילת  מהני  לא  ממילא  האב,  ולא  הבת  היא  בקנס  שזכה  שמי  נתברר 
האיסור כלל, ואפי' שבא על בתו בעצמו דוודאי מחל על הפגם, ויתחייב בקנס לבת היכא דמת 
או שבגרה קודם העמב"ד )בלאו דינא דקלב"מ(. רק במקרה שהאב הי' חי והייתה בנערותה 
בשעת העמב"ד, יפטר הבועל מן הקנס לאב היכא דהאב הסכים לפיתוי בשעת מעשה האיסור 
– כשיטת הראב"ד, וזהו משום שבשעת העמב"ד דנתברר שהקנס מגיע לאב, נתברר מלמפרע 
האב  מחילת  הועילה  ושפיר  האב,  כלפי  הייתה  האיסור  מעשה  בשעת  הבועל  שהתחייבות 

מלמפרע.

העמב"ד,  בשעת  בנערותה  והייתה  חי  הי'  והאב  בתו,  על  בא  עצמו  שהאב  במקרה  גם 
ייפטר האב מן הקנס )גם בלאו דינא דקלב"מ(, אך לגבי זה לא בעינן לטעמא דמחילת האב, 
שמחילתו הועילה מלמפרע, דגם אם מחילתו לא הייתה מועילה מלמפרע הי' נפטר, כיון שלא 
שייך לחייב את האב לשלם קנס לעצמו. וכיון שעכ"פ התחייבות האב לשלם את הקנס היא 

לעצמו ולא לבתו, ייפטר האב מלשלם וכנ"ל.

אך בדעת תוס' בסנהדרין דס"ל דמהני מחילת האב בשעת מעשה האיסור גם היכא דבגרה 
או שמת האב קודם העמב"ד, אף שהתברר שהקנס הי' צ"ל של הבת ולא של האב, יש לומר 
דאזיל בשיטת הרשב"א וסיעתו דס"ל כאופן הא', שהתחייבות הבועל בשעת מעשה האיסור 
לשלם קנס היא כלפי אדם מסויים – והיינו כלפי זה שהי' ראוי לזכות בקנס אילו המציאות 
הייתה נשארת כמו שהיא בשעת מעשה האיסור. ונמצא שבשעת מעשה האיסור קיבל האב 
שייכות מסויימת לקנס, כיון שהתחייבות הבועל הייתה כלפיו. וכיון שבאותה שעה הסכים 
האב לפיתוי או שבעלה בעצמו, מהני מחילת האב באותה שעה לפטור את הבועל מן הקנס 

כבר בשעת מעשה האיסור. 

ואף שנתברר שבלא מחילת האב הי' הקנס צ"ל של הבת, מ"מ לא חשיב שהאב הפקיע 
מן  זכות של הבת במחילתו. דהא נתבאר לעיל שלאופן זה זכיית הבת בשעת העמב"ד היא 
זכיית הבת  ואין  בו בשעת מעשה האיסור,  זכות האב בממון שזכה  נוטלת את  האב, דהבת 
נעשית מלמפרע – ישירות מן הבועל, וזכיית הבת בשעת העמב"ד אינה מפקיעה מלמפרע 
לאב  באמת  התחייב  הבועל  אלא  האיסור.  לממון שנפעלה בשעת מעשה  האב  שייכות  את 
ולא לבת, והבת זוכה מן האב בלבד, ונוטלת את זכותו של האב בקנס שזכה בה בשעת מעשה 
מחל  האב  אם  שוב  בקנס,  האב  של  זכותו  את  העמב"ד  בשעת  נוטלת  שהבת  כיון  האיסור. 
בשעת מעשה האיסור על הקנס, בטל חיוב הקנס על הבועל ובטלה שייכות האב לקנס, ושוב 
אין לבת במה לזכות. ולכך ס"ל לתוס' בסנהדרין שמהני מחילת האב לפטור את הבועל מקנס, 

גם אם נתברר שהקנס הי' צריך להגיע לבת. 
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קודם  ומת  בתו  על  שבא  במקרה  דידן  תוס'  נגד  בסנהדרין  תוס'  טענת  שורש  גם  זהו 
את  ממנו  ולתבוע  לדין  האב  את  להעמיד  הבת  תוכל  איך  טוען  בסנהדרין  שתוס'  העמב"ד, 
הקנס, הרי הוא כבר מחל לעצמו על חיוב הקנס בשעת מעשה האיסור?! דשורש טענת תוס' 
בסנהדרין הוא, דאף שהאב מת קודם העמב"ד ונתברר שהקנס הי' צ"ל של הבת, לא אכפת לן 
בזה, כיון דס"ל לתוס' בסנהדרין כאופן הא', שכבר בשעת מעשה האיסור מקבל האדם שהי' 
ראוי באותה שעה לזכות בו שייכות לקנס, ובנידו"ד זהו האב. ושוב כיון שהאב מחל על הקנס 
באותה שעה הרי ממילא נתבטל חיובו מלכתחילה כבר בשעת מעשה האיסור, ושוב לא תוכל 

הבת להעמידו לדין ולתבוע ממנו את הקנס גם אם בגרה או שהאב מת קודם העמב"ד. 

קודם  שבגרה  או  האב  שמת  במקרה  הקנס  את  הבת  נטילת  גדר  זה  שלאופן  כיון  ועוד: 
העמב"ד הוא, שהבת נוטלת ממון שהי' מיועד לאב, והיא זוכה בן מן האב כנ"ל, שוב זכייתה 
בממון שייכת רק אם יש לאב בפועל זכות ממון, אך אם זכות הממון של האב בטלה, לא תוכל 
הבת מצ"ע לתבוע את הממון מן הבועל, כיון שהבועל התחייב לאב ולא לבת. וממילא בנדו"ד 
שהאב מחל על הקנס כבר בשעת מעשה האיסור, בטלה שייכות האב לקנס, וממילא הבת לא 

תוכל להעמידו לדין ולתבוע ממנו את הממון גם אם בגרה או שמת האב קודם העמב"ד. 

ויש להוסיף לגבי המתבאר בשיטת הראב"ד – שביארנו את שיטתו עפ"י גישת הרמב"ן: 
ובהקדים, דנמצא לביאורינו, שלגבי המקרה דפליגי בי' הרמב"ן והרשב"א – אי מהני מחילת 
הבת, יסבור הראב"ד כשיטת הרמב"ן, שבמפותה שמת האב קודם העמב"ד – והאב לא מחל 
בשעת מעשה האיסור כמו במקרה של הראב"ד ותוס', אלא הבת מחלה דהייתה מפותה – 
האב  קיבל  לא  האיסור  מעשה  בשעת  שהרי  מקנס.  הבועל  את  לפטור  הבת  מחילת  תועיל 
שייכות לקנס כלל לגישת הרמב"ן, ובשעת העמב"ד דנתברר שהבת צריכה לזכות בקנס, זכתה 
בו הבת מלמפרע משעת מעשה האיסור, וא"כ תועיל מחילתה שהייתה בשעת מעשה האיסור 

מלמפרע ג"כ – כשיטת הרמב"ן וכנ"ל. 

ט
 קושיא בדעת הראב"ד דאם ס"ל כהרשב"א א"כ למה לא 

מהני מחילה קודם העמב"ד, והביאור בב' אופנים 
אכן א"כ צ"ב ביותר בדברי הראב"ד. דהנה הרמב"ם )הל' נערה בתולה פ"ב הט"ו( ס"ל, 
 – הבת  מחילת  מהני  שלא  דס"ל  והיינו  קנס.  לה  יש  העמב"ד  קודם  האב  שמת  שבמפותה 
וכדעת הרשב"א. והקשה הראב"ד על דברי הרמב"ם: "במפותה אם מת האב למה שלה, וכי 
יורשת אבי' היא"?! חזינן בפשטות, שטענת הראב"ד נגד הרמב"ם אינה כטענת הרמב"ן נגד 

הרשב"א, שצ"ל שהבועל יפטר מקנס מחמת מחילת הבת, דמדעתה עבדה ומחלה. 

אלא טענת הראב"ד נגד הרמב"ם היא טענה אחרת לגמרי, שהבת אינה צריכה ליטול את 



71 שער נגלה

הממון כיון שהאב זכה בו והיא אינה יורשת אבי'. הרי מוכח דס"ל להראב"ד כדעת הרשב"א 
הא',  כאופן  דס"ל  משום  והיינו  מהני,  לא  באמת  הבת  שמחילת   – בזה  הרמב"ם  וכדעת   –
שבשעת מעשה האיסור חלה התחייבות הבועל לשלם את הקנס כלפי מי שהי' ראוי לזכות 
בקנס באותה שעה אילו המצב לא הי' משתנה בשעת העמב"ד, וא"כ האב קיבל שייכות לקנס 

בשעת מעשה האיסור. 

שהאב זכה בממון בשעת מעשה  וזה מקשה הראב"ד על הרמב"ם, דאמנם אכן כדבריך 
האיסור – ולכך לא מהני מחילת הבת, מ"מ צ"ע איך הבת זוכה בקנס כאשר האב מת קודם 

העמב"ד, הרי הבנים צריכים לזכות בו, שהרי הבת אינה יורשת אבי'?! 

– אכן א"כ צ"ב ביותר, דנמצאת סתירה לביאורנו שביארנו את שיטת הראב"ד לגבי מחילת 
מדברי  כעת  מהמובא  והא  הרמב"ן.  שיטת  פי  על  יז(,  בהל'  הרמב"ם  עם  )במחלוקתו  האב 
הראב"ד )בהל' טו( חזינן שהראב"ד פליג על הרמב"ן וס"ל כדעת הרשב"א דוקא, שכבר בשעת 
מעשה האיסור מקבל זה שראוי לזכות בקנס שייכות לממון, ולכך לא מהני מחילת הבת. וא"כ 
צ"ב לפי"ז דדברי הראב"ד סתרי אהדדי. דאי ס"ל כדעת הרשב"א שגם במקרה שהאב מת 
קודם העמב"ד דנתברר שהבת צריכה לזכות בממון בפועל, מ"מ בשעת מעשה האיסור זכה 
האב בממון. ולזה מקשה הראב"ד )בהט"ו( מדוע אם מת האב קודם העמב"ד נוטלת הבת את 

הקנס, הא אינה יורשת אבי'. 

א"כ מדוע ס"ל להראב"ד )להבנתינו בדבריו בהי"ז( שלא מהני מחילת האב במקרה שמת 
המדובר שם  במקרה  ורק  דידן(,  תוס'  כדעת  ס"ל  לעיל שהראב"ד  )דביארנו  קודם העמב"ד 
)בהי"ז( שהאב הי' חי בשעת העמב"ד אומר הראב"ד שמהני מחילת האב. הא הו"ל לסבור 
כדעת תוס' בסנהדרין שמהני מחילת האב אפי' במקרה שמת קודם העמב"ד דנתברר שהקנס 
צ"ל של הבת. דכיון שהראב"ד ס"ל כדעת הרשב"א שהאב קיבל שייכות לממון בשעת מעשה 

האיסור, ואפי' במקרה שמת קודם העמב"ד, א"כ צ"ל שתועיל מחילת האב גם במקרה זה?

ויש לומר בביאור דברי הראב"ד בתרתי: 

א. בפשטות אפש"ל שאכן מדברי הראב"ד האלו )בהט"ו( – דחזינן שהראב"ד ס"ל כדעת 
העמב"ד  קודם  כשמת  ואפי'  לקנס,  שייכות  האב  קיבל  האיסור  מעשה  שבשעת  הרשב"א 
גם במקרה שמת קודם  – מוכח שהראב"ד ס"ל כדעת תוס' בסנהדרין שמהני מחילת האב 
בשעת  חי  הי'  שהאב  במקרה  רק  האב  מחילת  שמהני  דידן  תוס'  כדעת  ס"ל  ולא  העמב"ד, 
העמב"ד והי' צריך לזכות בקנס בפועל. דהא דביארנו לעיל שהראב"ד ס"ל כדעת תוס' דידן 
זהו משום שבמחלוקתו עם הרמב"ם )בהי"ז( לגבי מקרה שהאב מסר את בתו לזנות לא מוכח 
דס"ל כדעת תוס' בסנהדרין, והי' אפש"ל דס"ל כדעת תוס' דידן. אכן מטענתו נגד הרמב"ם 

בהט"ו נמצא אכן דס"ל כדעת תוס' בסנהדרין.
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העמב"ד  בשעת  שאם  הרשב"א  לדעת  דאמרינן  שהא  לראב"ד  דס"ל  נמצא,  זה  ולאופן 
זכות האב בקנס  מן האב, והיא נוטלת את  זוכה הבת בקנס  הייתה הבת ראוי' לזכות בקנס, 
כנ"ל, זהו דוקא היכא שאין אדם קרוב ממנה שיטול את הקנס, והיינו במקרה שהאב חי דלא 
שייכת בזה ירושה, אלא שהבת בגרה. אך במקרה שהבת נשארה בנערותה אלא שהאב מת, 
אין לבת כל זכות ליטול את הקנס מן האב, כיון שהיכא דמת האב אתינן מגדר ירושה, ובירושה 

זכות הבנים קודמת והם יטלו את זכות האב בקנס ולא הבת. 

רק  קיימת  הנ"ל מדברי הראב"ד בהט"ו,  כל קושיא  בזה, בהקדים דהנה  ב. עוד אפש"ל 
נוטלת את הקנס כשמת האב  איך הבת  לפשט הפשוט בדבריו שכוונתו להקשות כפשוטו, 
דבריו,  כפשטות  שכוונתו  הראב"ד  דברי  את  משנה  הכסף  למד  וכך  אבי'.  יורשת  אינה  הא 
שבמפותה שמת האב קודם העמב"ד יהי' הקנס של היורשים ולא של הבת. והקשה הכס"מ 
דאישתמיטתי' לראב"ד משנה ערוכה, דאיתא שאם לא הספיקה לעמוד בדין עד שמת האב 
הרי הן של עצמה? וראה במשנה למלך שכתב דעכצ"ל שכוונת הראב"ד אינה כפשוטה, אלא 

הראב"ד אתא מצד מחילת הבת כיון שהאב לא זכה בקנס כלל והיינו כדעת הרמב"ן. 

במתניתין  ז"ל  הר"ן  שכתב  וזה,  אחר,  באופן  לפרש  נראה  זה  "ומתוך  המל"מ:  וכלשון 
לא.  במפותה  אבל  באנוסה,  אלא  לעצמה  היא  הרי  האב  מת  דאם  אמרינן  דלא  מ"ד  דאיכא 
פי' דכיון דמפותה וודאי מחלה, אלא דבמה שזיכתה התורה לאב )היכא דהאב הי' חי והייתה 
)אוצ"ל:  ברשותו  היא  שהרי  אבי'  ממון  למחול  איהי  מציא  לא  העמב"ד(  בשעת  בנערותה 
בחיי אבי', איגלאי  בדין  כל( שלא עמדה  )כמו: אך  וכל  והיינו הממון(,  הוא ברשותו,  שהרי 
מילתא דממון דידה הוא, והרי מחלה בשלה. וזהו נמי דעת הראב"ד דכתב השלושה במפותה 
זכה  לא  מעולם  והלא  עכשיו,  אבי'  בממון  דזכתה  שנאמר  היא  אבי'  יורשת  וכי  שלה,  למה 
זה  ולאופן  במל"מ.  עיי"ש  עבדה"  דמדעתה  מחלה  והרי  הוא,  דשלה  מילתא  ואיגלאי  אבי', 
וכמו שנת"ל  ולא כשיטת תוס' בסנהדרין,   שפיר אפש"ל שהראב"ד ס"ל כשיטת תוס' דידן 

בדבריו. 

* * * 
י

 קושיא בסברת הרמב"ם והתוס' 
ומבאר דאעפ"כ הבת היא הבעלים האמיתי

והנה ביאור הנ"ל במחלוקת הראשונים לענין מחילת האב, שמחלוקתם תלוי' במחלוקת 
הרמב"ן והרשב"א לענין מחילת הבת – אם כבר בשעת מעשה האיסור חלה שייכות לקנס לזה 
שהי' ראוי לזכות בו באותה שעה, או שכל הזכי' בקנס נעשית רק בשעת העמב"ד – עדיין אינו 

מספיק, לא בדעת הרמב"ם ולא בדעת תוס' דידן:
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דעת הרמב"ם עדיין לא נתבארה כלל. דצ"ב מהי סברת הרמב"ם שלא מהני מחילת האב 
אפי' במקרה שהאב הי' חי והבת הייתה בנערותה בשעת העמב"ד )וכל פטור הבועל מקנס 
היכא דהאב מסר את בתו לאחר לדעת הרמב"ם, הוא רק בגלל שכשמסר את בתו הרי היא 
כדעת  לן  סבירא  אי  אפי'  זה  במקרה  הא  וכנ"ל(,  כלל  למפותה  נחשבת  ואינה  קדשה  בכלל 

הרמב"ן צ"ל שתועיל מחילת האב – וכמו שנתבאר לעיל בדעת תוס' דידן. 

דכיון שנתברר בשעת העמב"ד שהאב הוא זה שצריך ליטול הקנס, שוב נתברר מלמפרע 
שחיוב  מלמפרע  דנתברר  האיסור,  מעשה  בשעת  כבר  הייתה  לקנס  ושייכותו  האב  שזכות 
האיסור  מעשה  בשעת  שמחילתו  צ"ל  וא"כ  האב,  כלפי  הי'  האיסור  מעשה  בשעת  הבועל 
העמב"ד(,  היא בשעת  דזכתה  היכא  הבת  זכיית  לגבי  הרמב"ן  וכשיטת   –( תועיל מלמפרע 

ומדוע ס"ל להרמב"ם שלא מהני מחילת האב כלל?

יתר על כן: לגבי מחילת הבת שנחלקו בה הרמב"ן והרשב"א אי מהניא, דעת הרמב"ם )שם 
הט"ו וכנ"ל( היא כדעת הרשב"א, שמפותה שעמדה בדין לאחר שבגרה או שמת האב )והאב 
לא מחל בשעת מעשה האיסור(, יש לה קנס ואין מחילתה מחילה. ונמצא דס"ל להרמב"ם 
כמו שנתבאר בדעת הרשב"א, שהתחייבות הבועל בקנס בשעת מעשה האיסור, נעשתה כלפי 
האב שהי' ראוי לזכות בקנס באותה שעה, ושוב קיבל האב שייכות לממון כבר בשעת מעשה 
האיסור, ולכך לא מהניא מחילת הבת באותה שעה לפטור את הבועל מן הקנס, כיון שהקנס 

הי' שייך לאב. 

אכן א"כ מתחזקת הקושיא הנ"ל מדוע לא מהני מחילת האב לדעת הרמב"ם, הא לדעת 
הרמב"ם לשיטתו דס"ל כשיטת הרשב"א, הי' צ"ל שתועיל מחילת האב אפי' במקרה שהאב 
תוס'  וכמו שנתבאר בשיטת  הבת,  צ"ל של  דנתברר שהקנס  קודם העמב"ד  או שבגרה  מת 
בסנהדרין. ומדוע ס"ל להרמב"ם שלא מהני מחילת האב אפי' במקרה שהאב הי' חי והייתה 

בנערותה בשעת העמב"ד, דנתברר שהאב זכה בקנס? 

ואין לתרץ, שהרמב"ם ס"ל כדעה הב' בירושלמי הנ"ל שלא מהני מחילה בשעת מעשה 
האיסור כלל, ואפי' ביתומה מפותה שברור לן בשעת מעשה האיסור שהיא זו שתקבל את 
לירושלמי  דס"ל  בזה  הסברא  לעיל  וביארנו  בירושלמי.  זו  לדעה  מחילתה  מהני  לא  הקנס, 
אין  ושוב בשעת מעשה האיסור  רק בשעת העמב"ד,  נעשה  על הבועל  חיוב הקנס  שחלות 
והי' אפש"ל שהרמב"ם ס"ל  הבועל.  על  אפי'  החיוב  חל  לא  דעדיין  לקנס  כל קשר  למקבל 
כשיטה זו ולכך לא מהני מחילת המקבל בשעת מעשה האיסור – לא מחילת האב ולא מחילת 

הבת. 

אכן ביאור זה לא יתכן, דהרמב"ם )הל' נערה בתולה פ"א סוף הל' ט( ס"ל בפירוש שנערה 
שנתארסה ונתגרשה – שקנסה לעצמה )לדעת הרמב"ם(, אם הייתה מפותה אין לה קנס. הרי 
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מוכח דס"ל שמהני מחילת האישה בשעת מעשה האיסור היכא דברור לן כבר באותה שעה 
שקנסה לעצמה. ועל כרחך שהא דס"ל )בפ"ב הט"ו( שמפותה שמת אבי' או שבגרה קודם 
העמב"ד, יש לה קנס ולא מהני מחילתה, זהו משום שבשעת מעשה האיסור זכה האב בקנס 
ולא הבת, וממילא לא יכולה להועיל מחילת הבת באותה שעה וכמו שנתבאר בדעת הרשב"א. 

אכן א"כ צ"ב מדוע לגבי מחילת האב ס"ל להרמב"ם שלא מהני מחילת האב, ואפי' במקרה 
שהאב הי' חי והבת נשארה בנערותה בשעת העמב"ד, דנתברר שהקנס צ"ל של האב?

גם בדעת תוס' דידן צ"ע עדיין לביאורנו: 

ביאורנו שתוס' ס"ל כדעת הרמב"ן, מתרץ רק את קושיית תוס' בסנהדרין על תוס' דידן – 
לגבי מחילת האב, איך יכולה הבת לתבוע את הקנס מיורשי האב )שבא עלי'(, הא האב מחל 

על הקנס בשעת מעשה האיסור. 

אך עדיין צ"ב במקרה שמעמיד תוס' דידן מדוע לא מהני עכ"פ מחילת הבת, ומה לי בזה 
שבשעת מעשה האיסור הי' לה אב והקנס הי' צריך להיות של אב – כמבואר בתוס' דידן שלכך 
לא מהני מחילת הבת וכנ"ל. הא אי ס"ל לתוס' כדעת הרמב"ן אין כל משמעות לזה שהי' לה 
אב בשעת מעשה האיסור, כיון שרק בשעת העמב"ד חלה הזכי' בקנס, ואז כבר לא הי' לה 
אב, ושוב זכתה הבת מלמפרע משעת מעשה האיסור כנ"ל. ושוב צ"ב מדוע לתוס' לא מהני 

מחילתה?

ולהבא  מכאן  רק  נעשית  העמב"ד  בשעת  הבת  שזכיית  ס"ל  דידן  שתוס'  למימר  וליכא 
ולא מלמפרע, ולכך לא מהני מחילתה שהייתה בשעת מעשה האיסור, כיון שלא זכתה בקנס 
עדיין. דא"כ איך ס"ל להבבלי שביתומה מפותה מהני מחילתה, הא זכייתה בקנס נעשית רק 

בשעת העמב"ד ולא מלמפרע, ואיך מהני מחילתה שהייתה בשעת מעשה האיסור? 

ועל כרחך כמו שנתבאר, שלגישת הרמב"ן שהזכי' בקנס נעשית לגמרי בשעת העמב"ד, 
הזכי' מועילה מלמפרע משעת מעשה האיסור, ולכך מהני מחילת הבת ביתומה מפותה, אכן 
א"כ צ"ב מדוע במקרה שמעמיד תוס' דידן לא מהני מחילת הבת, הא זכייתה בשעת ההעמב"ד 

מהני מלמפרע וכנ"ל? 

ובעצם הקושיא על תוס' דידן – איך בבא על בתו ומת קודם העמב"ד, בלאו טעמא דקלב"מ 
הי' חייב בקנס – היא בדרך ממה נפשך: אי ס"ל כדעת הרשב"א שהזכי' בקנס נעשית בשעת 
מעשה האיסור, צ"ב – כקושיית תוס' בסנהדרין על תוס' דידן – מצד מחילת האב, דהא האב 
מחל על הקנס בשעת מעשה האיסור, ויתבטל חיוב הקנס לבת מחמת מחילת האב!? ואי ס"ל 
לתוס' דידן כדעת הרמב"ן שהזכי' בקנס נעשית בשעת העמב"ד, דלכך לא מהני מחילת האב 
בשעת מעשה האיסור לפוטרו מקנס, א"כ צ"ב לאידך מדוע לא יפטר מקנס מצד מחילת הבת, 

דבמקרה דבא על בתו המפותה איכא מחילת הבת ג"כ?
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וצריך לומר הביאור בשיטת תוס' דידן והרמב"ם באופן אחר: 

באמת הרמב"ם ותוס' דידן אזלי בשיטת הרשב"א, דס"ל שמפותה שמת האב או שבגרה 
בקנס  כיון שהזכות  האיסור,  מהני מחילתה בשעת מעשה  ולא  קנס,  לה  יש  קודם העמב"ד 
כדעת  זה  במקרה  להרמב"ם  ס"ל  זו  מסיבה  לעיל.  וכשנ"ת  האב  של  הייתה  שעה  באותה 
הרשב"א שלא מהני מחילתה כנ"ל. וכן מסיבה זו ס"ל לתוס' במקרה שבא על בתו שלא מהני 
מחילת הבת. וכמפורש בתוס' שהא דלא מהני מחילת הבת זהו משום שבשעת המחילה הי' 

לה אב, דמת רק קודם העמב"ד, והיינו דס"ל כדעת הרשב"א. 

כיון  אחר:  מטעם  זהו  הרמב"ם  ולדברי  דידן  תוס'  לדברי  האב  מחילת  מהני  דלא  והא 
שלדעתם זכיית האב בקנס נעשית דרך הבת מדין כל שבח נעורים לאב בלבד, אך הבת היא 
הבעלים האמיתי על הקנס, וממילא לאו כל כמיני' דאב למחול על הקנס וכמבואר באחרונים 

ואכמ"ל יותר.
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*( מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נרשם ע"י א' הת'.
1( שבת קז, א. ד"ה והחובל.

2( ובאמת ישנם ב' ביאורים ברש"י מצד איזו מלאכה 
"דיש   – חייב  בהן  והחובל  בד"ה  וז"ל  חייב,  החובל 
שאינה  חבורה  ליה  והויא  בגמרא,  כדמפרש  עור,  להן 
דלביאור  היינו   – דשוחט"  תולדה  ליה  והויא  חוזרת, 
 – דשוחט  תולדה  משום  הוא  חובל  איסור  ברש"י  הא' 

ובהמשך מוסיף בשם לשון אחר  כשיטת התוס' לקמן, 
שאף  )שם(  הפנ"י  וכתב  צובע.  משום  דהוי  ביאור  עוד 
זה  הרי  צובע,  משום  חייב  דחובל  ברש"י  הב'  לביאור 
גם  שבזה  הדם  כשיצא  אבל  הדם,  יצא  כשלא  דוקא 
 החובל בשאר שרצים חייב, האיסור הוא משום נטילת 

נשמה. 
3( ד"ה "דם מפקד פקיד" )בסוגיין(.

בגדר איסור חובל בשבת לשיטת הרמב"ם

הרב חיים יצחק אייזיק לנדא* 
ר"מ בישיבה

א
ג' דעות הראשונים בגדר איסור חובל בשבת 

איתא בגמ' )כתובות ה, ב(: "איבעיא להו מהו לבעול בתחילה בשבת, דם מיפקד פקיד או 
חבורי מיחבר".

לבעול  מותר  וממילא  האשה,  ברחם  מופקד  הוא  בתולים  דם  האם  דנה  שהגמ'  היינו, 
בתחילה בשבת, או שאין הדם מופקד ברחם, אלא מחובר הוא לבשר וא"כ יהי' אסור לבעול 

בתחילה בשבת. 

והנה האיסור של בעילה בתחילה בשבת, הוא מצד איסור חובל ונחלקו הראשונים מצד 
איזו מלאכה אסור לחבול בשבת, 

ומצינו בזה ג' דעות:

שיטת רש"י1 – דאיסור חובל חייב משום מלאכת צובע, וכך מבאר הוא את האיסור לחבול 
וחייב משום  בו,  נצבע העור בדם הנצרר  "כיון דיש להן עור,  וז"ל:  בשמונה שרצים בשבת, 

צובע". 

היינו, שהטעם מדוע דוקא בשמונה שרצים החובל בהן חייב, הוא משום שדוקא בהם יש 
איסור צובע, וזאת משום שיש להם עור שיכול הדם להיצרר מתחת לעור וממילא העור נצבע, 

ויוצא א"כ שאיסור הוצאת הדם גבי בעילה בשבת הוא משום מלאכת צובע2. 

שיטת התוס'3 – דאיסור חובל הוא משום נטילת נשמה תולדה דשוחט, וז"ל: "דהוצאת 
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שלא  בתוס'  כמבואר  הוא  כרש"י  סבר  דלא  4( הא 
שייך צביעה באותו עור, וז"ל: "מאי צביעה איכא בהך 

חבורה וכן גבי חבורה דמילה לא שייך צביעה".
חלזונות,  הריגת  גבי  זה  איסור  במשכן  5( שמצינו 

בשביל השימוש בדמם לצבע התכלת וכדו'.
שהקזת  רואים  אנו  שהרי  הוא,  זה  שבפי'  6( הקושי 
דם מבריא את הגוף ולא מחליש אותו, וא"כ מהי נטילת 
הנשמה פה. ועוד שהרי איננו רואים ביציאת הדם מהגוף 
כאילו חלק מהנפש יוצאה בו, ולכן ישנם כאלו שהעדיפו 

פירושים אחרים כדלקמן. 
7( שבת פרק ח' הלכה ז'.

8( מקשה הרמ"ך דלכאורה הרי בנוגע למלאכת דש 
פסק הרמב"ם שזה רק בגידולי קרקע, וא"כ איך אצלנו 
לומדים זאת לגבי החובל בחי, וכן לגבי אישה, ומתרץ 

המגיד משנה שהיות וניזונת מגידולי קרקע, לכן נחשבת 
כגידולי קרקע, ומוכיח זאת ממעשר שני שמותר לקנות 
בכסף רק גידולי קרקע ולאכול אותם, ואעפ"כ גם שור 
קרקע  כגידולי  דנחשב  משום  ולאוכלו,  לשוחטו  מותר 
משום שניזון מזה. )ועיין עוד בתוד"ה מפרק שבת עג, 

ב(. 
9( ויחול רק אם יצא דם כגרוגרת שרק אז יש חיוב 
ה"ז  פחות  הוציא  אם  אך  דמפרק,  תולדה  חובל  של 
פטור אבל אסור, ומדובר שבבעילתו יוציא דם בתולים 

כגרוגרת ויתחייב.
10( בסוגיין. ועיין עוד פנ"י ביצה יב, א.

11( מצווה לב מלאכת הדש.
12( הלכות שבת כא, יז. 

13( פסחים לג, ב.

דם חשיבה נטילת נשמה כי הדם הוא הנפש וכשנוטל מקצתו נוטל מקצת נשמה"4. ולכן איסור 
הוצאת דם הבתולה הוא מצד איסור נטילת נשמה5 ומכיון שהדם הוא הנפש שכל חיות הגוף 
מגיעה מצד הדם שבו, לכן בנטילתו מעט דם מהגוף ה"ה כאילו נוטל חלק מנפשו, ולכן הבועל 
בתולה בשבת עובר איסור של נטילת נשמה6 ]והאיסור הוא דוקא בחבורי מיחבר שנחשב חלק 

מדם האשה[. 

שיטת הרמב"ם7 – וז"ל: "והמפרק הרי הוא תולדת הדש . . וכן החובל בחי שיש לו עור 
מצד  הוא  הבתולה  דם  הוצאת  איסור  הרמב"ם  שלשיטת  יוצא  ולפי"ז  מפרק",  משום  חייב 
הוא  דש  האיסור במלאכת  כי מהות  הוא:  בזה  והביאור  תולדת דש8.  מלאכת מפרק, שהינו 
להוציא לחוץ את הפנים של הדבר, כגון המוציא גרעין חיטה מהמוץ, ואותו דבר גם בבועל 

בתולה שמוציא את הדם )שהוא פנימי( מגוף האשה )שהוא חיצוני הסוגר על הדם9(.

ב
קושיות האחרונים על שיטת הרמב"ם 

והנה בשיטת הרמב"ם שס"ל שאיסור חובל הוא משום מלאכת דש, מקשים האחרונים 
]חת"ס10 ובמנ"ח11[ דא"כ מהי נפק"מ בין אם נאמר שדם "מיפקד פקיד" או "חבורי מיחבר", 
דהרי לגבי מלאכת דש אינו נוגע אם הדם הוא חלק מגוף האשה או רק מופקד שם, שהרי בין כך 
הוא עושה ע"י הבעילה פעולת דישה – היינו הוצאת החלק הפנימי מן החיצוני, וא"כ אפי' אם 
נאמר שדם "מפקד פקיד", עדיין יהי' אסור לבעול בשבת, משום מלאכת חובל תולדה דדש. 

ל"חיבורי  פקיד"  "מיפקד  בין  דש  במלאכת  חילוק  ישנו  הרמב"ם  דלדעת  לומר  ואין 
מיחבר", דהא דהוא גופא כתב, וז"ל12: "מפרק חייב משום דש, והסוחט זיתים וענבים חייב 
איתא  ובגמ'13  דש[  ]מתולדת  לחוץ  הפנימי  הנוזל  את  מפני שמוציא  והיינו  משום מפרק", 
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14( קלג, ב.
15( שבת קז, א.

אף  מותר  מורסא  דהמפיס  נפסק  16( ולהלכה 
לכתחילה, משום דהוי צער. 

וז"ל: "ענבים שנטמאו – דורכן פחות מכביצה, ויינן כשר לנסכין. אלמא קסבר: משקין מיפקד 
"חייבורי  ולא  היינו שלמסקנת הגמ' המשקה שבתוך הענבים ה"ה "מפקד פקידי"  פקידי". 

מיחבר". 

ומוכח דלשיטת הרמב"ם הסוחט ענבים למרות היותן "מיפקד פקידי", מכל מקום ישנו 
איסור מפרק תולדה דדש.

וא"כ קשה הא דהרמב"ם ס"ל שהבועל בשבת ה"ז חייב משום מפרק תולדה דדש, דבאם 
נימא הכי אינו מובן א"כ חילוק הגמ' אי "מיפקד פקיד" או "חייבורי מיחבר", והרי בלאו הכי 

ישנו האיסור דמלאכת מפרק.

ומקשים עוד מהא דאיתא בשבת14: "אמר רב פפא האי אומנא דלא מייץ – סכנה הוא, 
ועברינן ליה. פשיטא, מדקא מחללי עליה שבתא – סכנה הוא! – מהו דתימא האי דם מיפקד 

פקיד, קא משמע לן חייבורי מיחבר".

כלומר שמוהל שלא עשה מציצה במילה מעבירין אותו, משום שללא מציצה יש סכנה 
לתינוק. ומקשה הגמ': דלכאורה הרי זה שללא מציצה יש סכנה לתינוק הרי זה פשוט, והראיה 
היא: שמותר למצוץ בשבת משום דהוי סכנתא אע"פ שישנו האיסור להוציא דם בשבת, וא"כ 
מהו החידוש בדברי רב פפא. ומתרצת הגמ': שבהו"א חשבנו שדם הוא "מיפקד פקיד" ומותר 
להוציאו בשבת ומשום כך מוצצים בשבת, ולא בגלל שפקו"נ דוחה שבת, אך החידוש הוא 
שבאמת דם הוא "חייבורי מיחבר" וישנו איסור במציצה בשבת, אך משום הסכנה, פקו"נ דוחה 

שבת ומותר. 

ולכאורה לפי איך שהעמדנו את הרמב"ם שאיסור הוצאת דם הוא משום מפרק תולדה 
הוא את  "חייבורי מיחבר", בלא"ה עושה  או  "מיפקד פקיד"  נפק"מ באם הדם  דדש, למאי 
אותה פעולה הוצאת הפנים לחוץ, וא"כ מדוע אומרת הגמ' שבשעה שהדם "מפקד פקיד" אין 

איסור שבת במציצת הדם?

וכן קשה מדברי הגמ'15 בנוגע למפיס מורסא "המפיס מורסא בשבת, אם לעשות לה פה – 
חייב, )משום "דמתקן לה פתח" – רש"י(. אם להוציא ממנה לחה – פטור16". ואף שיוצא גם 

דם, כיון שאינו מתכוין לדם, ולא הוי פסיק רישי', מותר. 

ולכאורה הרי אם איסור חובל זה הוא משום מפרק תולדה דדש, מה נוגע אם מוציא ליחה 
או שמוציא דם, הרי בשניהם עושה הוא פעולת מפרק, היינו הוצאת החלק הפנימי מן החיצוני, 

ומדוע בשעה שמתכוין להוציא הליחה מותר לו להוציאה. 
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17( או"ח סי' שכח סע' נד.
18( שם סי' שטז סע' יד.

19( הל' שבת פ"ח הלכה ז'.

20( ומקורו בגמ' שבת צה, א. 
21( שם הלכה י'.

ג
סתירה בשיטת אדה"ז בגדר איסור חובל 

ויובן זה בהקדים שיטת אדה"ז בגדר איסור חובל, דהנה לכאורה מצינו סתירה בענין זה, 
דכתב הן כשיטת הרמב"ם – שאיסור מלאכת חובל הוא משום מפרק תולדה דדש, ולאידך 

כתב כשיטת התוס' – שאיסור מלאכת חובל הוא משום נטילת נשמה תולדה דשוחט. 

ולכן   . . וז"ל: "אסור למצוץ בפיו דם מהמכה משום חובל  דהנה כתב אדה"ז בשולחנו17 
אסור למצוץ דם שבין השנים )ואע"פ שהוא מפרק כלאחר יד מכל מקום אסור מדברי סופרים(, 
ואסור להניח על המכה דבר המושך דם וליחה משום מפרק, ואף על פי שמושך מעצמו מכל 

מקום כיון שהוא מניחו שם כדי למשוך הרי זה כחובל ומפרק בידיו". 

כלומר שאסור למצוץ בפיו דם מהמכה, וכמו"כ אסור לגרום להוצאת הדם ע"י שמניח דבר 
המוציא דם על המכה, משום דבפעולה זו עושה חבלה, וחובל אסור משום מפרק תולדה דדש 

וכמו דסבר הרמב"ם.

ובנוגע לאיסור הוצאת דם מאחד מאיברי החי כתב אדה"ז18 וז"ל: "נטילת נשמה שחייבין 
עליה, לא עד שיטול כל נשמת החי אלא אפילו נטל מקצת נשמה חייב, כגון המוציא דם מאחד 
מאברי החי חייב משום נטילת נשמה שבאותו מקום, כי הדם הוא הנפש". היינו דס"ל שאיסור 

חובל הוא מצד נטילת נשמה כשיטת התוס'.

מפרק,  משום  דחייב   – הרמב"ם  כשיטת  ס"ל  דם  במוצץ  מדוע  אדה"ז  בדעת  וצלה"ב 
ובהוצאת דם מאחד מאיברי החי ס"ל כשיטת התוס' – דחייב משום נטילת נשמה. 

ד
שיטת הרמב"ם בדין החולב ע"ג קרקע והקושי ע"ז

ויש להסביר ענין זה, ובהקדים דהנה פסק הרמב"ם19 גבי דין חליבה בשבת "החולב את 
הבהמה - חייב משום מפרק"20. 

ובפרטי האיסור מחלק הרמב"ם שהחיוב הוא רק כשחולב לתוך כלי וז"ל21: "והחולב לתוך 
האוכל או היונק בפיו פטור, ואינו חייב עד שיחלוב לתוך הכלי". ולפי"ז משמע מדבריו שדוקא 

אם חולב לתוך כלי חייב אך אם חולב על גבי קרקע פטור ]אבל אסור[.

בפשטות ניתן היה לומר הטעם מדוע החולב ע"ג קרקע פטור למרות שלכאורה עובר הוא 
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22( שם פ"א הלכה ז'.
וכן  שם,  בראב"ד  המפרשים  רוב  עליו  23( ופליגי 
פסק ר"ח והרשב"א וכו' וכן פסק בשו"ע )או"ח סי' שלד 

סע' כו. ועיין במג"א שם( דמשאצל"ג פטור.
24( כתובות לא, א.

25( שבת עג, א. 

על איסור מפרק, הוא משום דהוי מלאכה שא"צ לגופה, דהרי אין הוא צריך לחלב היוצא ויהי' 
פטור. 

אך א"א לומר כן בדעת הרמב"ם דהרי פסק הרמב"ם22: "כל העושה מלאכה בשבת אף על 
פי שאינו צריך לגופה של מלאכה חייב עליה, כיצד, הרי שכבה את הנר מפני שהוא צריך לשמן 
או לפתילה כדי שלא יאבד . . חייב, מפני שהכיבוי מלאכה והרי נתכוין לכבות, ואע"פ שאינו 

צריך לגוף הכבוי ולא כבה אלא מפני השמן ה"ז חייב"23. 

היינו שלשיטת הרמב"ם מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, וצ"ב א"כ מהי סברת הרמב"ם 
שבחליבה ע"ג קרקע פטור.

ה
קושיא בדין דהזורק חץ וקרע שיראין בהליכתו פטור 

ויובן זה בהקדים תמיהא נוספת, דהנה איתא בגמ'24: "אמר רבי אבין הזורק חץ מתחלת 
ארבע לסוף ארבע וקרע שיראין בהליכתו – פטור, שעקירה צורך הנחה היא". 

יקרים[  משי  בגדי   -[ שיראין  וקרע  ברה"ר  אמות  ד'  למרחק  חץ  בשבת  דהזורק  היינו 
בהליכתו, הנה מכיון שחייב עונש סקילה על הטלטול ברה"ר, אינו חייב לשלם על קריעת 
ובד  גדול  עונש  המתחייב  שאדם  היינו   – מינה"  בדרבה  ליה  "דקים  הכלל  משום  השיראין, 
בבד מתחייב אף עונש קטן, עונשים אותו רק בעונש הגדול ובעונש הקטן יפטר, ולכן הזורק 
חץ דחייב עונש סקילה יפטר מתשלומין. וממשיכה הגמ' ומבארת, מדוע יפטר מהתשלומין 
נח, שאז  רק לאחר שהחץ  נפעל  זה איסור הטלטול  על קריעת השיראין, דלכאורה במקרה 
על  מיתה  לפני שהתחייב  עוד  יתחייב  קריעת השיראים  א"כ שעל  יוצא  והנחה,  עקירה  יש 
איסור טלטול, וכאשר שני החיובים אינם באים כאחד, אין פטור של "קים ליה בדרבה מיניה", 
ומבארת הגמ' דעקירה צורך הנחה היא, וברגע עקירת החץ נעשתה כבר פעולת ההנחה ]כיון 

שבסופו של פועלה יונח[ ויתחייב ע"ז.

וצלה"ב מדוע נזקקת הגמ' לומר שהפטור מלשלם על השיראין הוא מצד החיוב סקילה 
לומר  ניתן  הרי  דלכאורה  השיראין,  קריעת  אם  בבד  בד  ממש  שאינו  הטלטול  איסור  על   –
מצד  שבת,  איסור  בזה  דעשה  השיראין,  קריעת  עצם  על  הוא  בסקילה  שחיובו  בפשיטות 

מלאכת קורע25 ומצד זה יפטר מהתשלומין. 
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26( שבת קו, א.
27( ב"ק לה, א.

28( ד"ה "מכה נפש"
29( עג, ב. בתוס' ד"ה וצריך לעצים.

בפשטות ניתן לתרץ שעל מלאכת קורע שבקריעת השיראין אינו מתחייב סקילה, מפני 
ורק  חייב הוא בתשלומין,  ולכן עדיין  וכל המקלקלין פטורים26.  שהוא "מקלקל" בקריעתם 

מצד העברה ד' אמות ברה"ר שמחייבתו סקילה, נפטר הוא מחיוב הממון.

אך עדיין צלה"ב דהרי דין זה ד"קים ליה בדרבה מיניה", הוא אף בשעה שבפועל הוא פטור 
ולא ייעשה בו העונש החמור אעפ"כ יפטר גם מהעונש הקל, דהנה איתא בגמ'27: "תנא דבי 
חזקיה מכה אדם ומכה בהמה, מה מכה בהמה – לא חלקת בה בין שוגג בין מזיד, בין מתכוון 
לשאין מתכוון, בין דרך ירידה לדרך עלייה, לפוטרו ממון אלא לחייבו ממון, אף מכה אדם – 
לא תחלוק בו בין שוגג למזיד, בין מתכוון לשאין מתכוון, בין דרך ירידה לדרך עלייה, לחייבו 

ממון אלא לפוטרו ממון".

ופי רש"י28: "הוקשו יחד דמה מכה בהמה לעולם משלם ואפי' בשוגג, כדאמרי' אדם מועד 
בשוגג  ואפילו  פטור  לעולם  יומת,  דכתיב  מתשלומין  קרא  דפטריה  אדם  מכה  אף  לעולם, 

הואיל ובמזיד שייכא מיתה".

התבצע  לא  החמור  שהעונש  בשעה  אף  כנ"ל  הוא  מיניה"  בדרבה  ליה  "קים  דדין  היינו 
בפועל משום שהיה שוגג, ואעפ"כ יפטר מהעונש הקל, כיון שאם היה עושה זאת במזיד היה 

חייב מיתה. וא"כ, מעשה זה יש בו דין מיתה ופוטר מתשלומין.

ולדוגמא: ההורג את חבירו ובשעת מעשה קרע את בגדיו אזי מצד הדין ד"קים ליה בדרבה 
מיניה" יתחייב רק בעונש מיתה ויפטר מהחיוב ממון, ואף אם נתברר שהיה שוגג ואין עליו 
עונש מיתה בפועל, הרי בכ"ז אינו מתחייב לשלם על הבגדים, כיון שמעשה זה יש בעיקרו דין 

מיתה ולכן פוטר הוא מתשלומין.

לדין ד"הזורק חץ", מדוע הגמ' לא פטרה אותו מתשלומין מעצם  בנוגע  ולפי"ז צלה"ב 
חיוב המיתה על שעבר איסור קריעה בשבת, ואף שמכיון שהוא מקלקל ה"ה פטור ממיתה ה"ז 

ע"ד ההורג בשוגג שאף שפטור ממיתה אעפ"כ ה"ה פטור מתשלומין כנ"ל. 

ו
 גדד חדש במלאכת קוצר וקורע 

ועפ"ז מתורצות קושיות הנ"ל )ס' ד־ה(
וי"ל הביאור בזה ע"פ מה דאיתא במסכת שבת29: "אמר רב כהנא זומר וצריך לעצים – 

חייב שתים, אחת משום קוצר ואחת משום נוטע". 
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היינו שהזומר עצים בשבת וצריך להשתמש בהם כגון: להסקה, חייב משום ב' מלאכות 
א. משום קוצר – מכיון שצריך לעצים. ב. משום נוטע – משום שכתוצאה מקציצת הענפים 
צמיחת הפירות תהיה יותר טובה, וכ"ז כשנצרך לעצים, אך אם לא צריך את העצים אינו חייב 

משום מלאכת קוצר. 

ובתוס' שם ביאר וז"ל: "נראה דאפילו לר' יהודה דמחייב מלאכה שאינה צריכה לגופה, 
בעינן צריך לעצים דלא מיקרי בעצים קוצר אלא בענין זה, מידי דהוה אקורע על מנת לתפור 
ומוחק על מנת לכתוב, וכדאמר רבי יוחנן לקמן בפ' חבית אחד כבשים ואחד שלקות שסחטן 
לגופן, מותר. למימיהן, חייב חטאת. ואמאי שרי לגופן ליהוי כמלאכה שאינה צריכה לגופה, 

אלא טעמא לפי שאין דרך דישה בכך".

היינו דאם לא צריך את העצים אינו חייב כלל, ופטור מכיון שכל גדר איסור קוצר הוא 
רק כאשר נצרך לעצים, אבל אם אין לו צורך בעצים הרי יפטר לגמרי ואין במלאכה זו איסור 

כלל.

לתפור  ע"מ  עצמה  לקריעה  כשנצרך  הוא  חיובו  כל  הרי  לתפור  ע"מ  הקורע  ולדוגמא: 
אותה, אבל כשלא ע"מ לתפור הרי אין כאן שום מלאכה ולא חשיב קורע. והיינו, אין זה רק 

שנחשב למקלקל ופטור, אלא נחשב שלא נעשתה מלאכה כלל! 

וכן נראה גם מדיוק המשנה 'הקורע ע"מ לתפור' דאינה כותבת 'הקורע שלא ע"מ לקלקל 
ש"כל  בשבת  המלאכות  כל  לגבי  המשנה  בסיום  שם  נכתב  כבר  שזה  משום  והיינו  חייב", 
לתפור  ע"מ  במוחק, שצ"ל  וכן  בקורע  מיוחד  דין  כתבה המשנה  וכאן  פטורים",  המקלקלין 
ורק במקרה שקורע ע"מ לתפור לאחמ"כ יחשב  זה אין מלאכה כלל!  והיינו דבלא  ולכתוב, 
מלאכה כיון שיש את הכוונה, משא"כ כאשר אין לו את הכוונה לתפור, הרי זה אינו מתחייב 

דאין זה מלאכה כלל. וכן הוא במוחק על מנת לכתוב וכדו' .

וקרע  בשבת  חץ  דהזורק  בדין  כותבת  הגמ'  מדוע  )ס"ה(  הנ"ל  קושיא  לתרץ  ניתן  עפ"ז 
ואינה  החץ,  טלטול  מלאכת  על  סקילה,  דחייב  משום  מתשלומין  פטור  בהליכתו  שיראין 
כותבת בפשטות דחיוב הסקילה הוא על קריעת השיראין )ואף שהוא פטור ממלאכת קריעה 
אינו  אם  דאפי'  משום  מיניה",  בדרבה  ליב  ד"קים  לדין  סותר  זה  אין  אעפ"כ  מקלקל,  דהוי 
מתחייב בפועל סקילה, עצם זה שישנו חיוב סקילה על איסור זה, ה"ז פוטר מתשלומין כנ"ל 
מהגמ' בב"ק דאפילו הוא שוגג ה"ה פטור מתשלומין(, אך ע"פ המבואר שגדר קורע שלא ע"מ 
לתפור הוא )לא רק שפטור מהעונש, אלא( שאין כלל איסור בדבר, יובן דהטעם מדוע הגמ' 
לא פוטרת מתשלומין מצד החיוב סקילה שיש בקריעת השיראין, הוא משום שבקריעתם אינו 

עובר על איסור כלל. שהרי ודאי קריעת השיראין ע"י החץ אינה ע"מ לתפור כפשוט. 

די"ל שהרמב"ם  פטור,  ע"ג הקרקע  החולב  בקל מדוע לשיטת הרמב"ם  יובן  הנ"ל  ע"פ 
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הפנימי שהוא  בחלק  להשתמש  כדי  הכוונה שהוא  את  אין  באם  במלאכת מפרק  ס"ל שאף 
הטוב בשבילו, אין כלל איסור, וזהו ע"ד קורע שלא ע"מ לתפור שאין בזה איסור כלל. שהרי 

במלאכת דש זוהי המלאכה שרוצה להוציא החיטים מהמוץ והתבן ע"מ להשתמש בחיטים. 

ז 
ע"פ יסוד הנ"ל יובנו כל קושיות הנ"ל )ס"ב־ג( 

עפ"ז יובן שיטת אדה"ז בגדר חובל בשבת דזהו ע"ד הזומר וצריך לעצים שחייב שתים, 
והן מצד מלאכת שוחט –  כמו"כ המוציא דם שיש בזה ב' איסורים הן מצד מלאכת מפרק 
שנוטל הנשמה, ולכן המוצץ דם שמתכוין להוציא את הדם ולכן עושה פעולת המציצה יתחייב 
אף משום מפרק, אך המוציא דם מאחד מאיברי החי, מדובר כשלא נצרך לדם ואינו מתכוין 
 להוציא הפנימי כדי להשתמש בו, לכן יפטר מאיסור מפרק, אך עדיין יתחייב משום נטילת 

נשמה.

עפ"ז ניתן לתרץ קושיות האחרונים הנ"ל )ס"ב( בשיטת הרמב"ם, שאף לשיטת הרמב"ם 
הנ"ל חובל חייב שתים הן משום מפרק והן משום נטילת נשמה, וזוהי קושיית הגמ' אם דם 
הוא "מפקד פקיד" או "חיבורי מיחבר" דמכיון שבבעילה בשבת אין את הכוונה של מפרק 
יהי' מותר לבעול  וממילא מצד איסור מפרק  כדי להשתמש בחלק הפנמי – בדם –  שהיא 
בתחילה בשבת, אך עדיין נשאר האיסור של נטילת נשמה, ובזה דנה הגמ' האם הדם הוא רק 
מופקד ברחם ואין את האיסור של נטילת נשמה, או שהדם מחובר בדופני הרחם ואזי ישנו 

איסור לבעול בתחילה בשבת, מפני שבזה נוטל הנשמה.

ובזה גם יובן הגמ' בסוגיא ד"אומנא דלא מיץ", דהנה מצד איסור מפרק היות שאין המציצה 
בשביל שום צורך להשתמש בדם ע"כ יפטר – דאין בזה איסור מפרק, אך עדיין נשאר החיוב 
מצד נטילת נשמה, ולכן בשעה שאנו אומרים שדם המילה ה"ה "מפקד פקיד", ע"כ יהי' מותר 
למצוץ בשבת אף בלא ההיתר של סכנתא, כי אין בזה איסור של נטילת נשמה. וכמו"כ יובן 
ההבדל בין הוצאת דם למפיס מורסא, שמכיון שבמפיס מורסא הוא "מפקד פקיד" אין בו אף 
את האיסור של נטילת נשמה, ומשום מפרק אין כאן מלאכה כלל שהרי אינו צריך למה שיוצא 

מהמורסא שנאמר שיהי' איסור מפרק כנ"ל.
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שיטת הרמב"ם בגדר ברכת חתנים

הרב עופר מיודובניק*
 ר"מ ומשפיע בישיבה

א
קושי בלשון הגמ' וכן מקשה בדברי הפוסקים מדוע נקטו כרב נחמן

זבדא אמר רב אחת  )ז, א( "אמר רבי חלבו אמר רב הונא א"ר אבא בר  איתא בכתובות 
בתולה ואחת אלמנה – טעונה ברכה. ומי אמר רב הונא הכי, והאמר רב הונא אלמנה אינה 
טעונה ברכה. לא קשיא כאן בבחור שנשא אלמנה, כאן באלמון שנשא אלמנה. ואלמון שנשא 
אלמנה לא, והאמר רב נחמן אמר לי הונא בר נתן, תנא מנין לברכת חתנים בעשרה, שנאמר: 
)רות ד( "ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו", ובועז אלמון שנשא אלמנה 
הוה. מאי אינה טעונה ברכה דאמר רב הונא, אינה טעונה ברכה כל ז', אבל יום אחד טעונה 

ברכה". 

ולכאורה קשה מדוע אכן ניסח רב הונא את דבריו בצורה סתומה, הרי הול"ל "אלמנה אינה 
טעונה ברכה אלא יום אחד" ]אף שבפשטות היה אפשר לומר דאמר כן, אחר דנזדמן לפניו 
מקרה באלמנה שנישאת לאלמון בשאר ימים, כפי דאמרינן לעיל גבי הורה ר' יוחנן בציידן, 
ומשום הכי קיצר בלשונו. מ"מ דוחק לומר כן, כי מלשונו ניכר דהוי דינא, מדלא כתבה הגמ' 

"הורה" כדלעיל דמשמע דבא מקרה לפניו והורה כן[.

לקמן )ז, ב( הובא המחלוקת בין רב נחמן לר' אבהו, מנין למדין דברכת חתנים צריך לאומרה 
בעשרה: "אמר רב נחמן אמר לי הונא בר נתן, תנא מנין לברכת חתנים בעשרה, שנאמר: )רות 
ס"ח(  )תהלים  מהכא  אמר  אבהו  ורבי  פה.  שבו  ויאמר  העיר  מזקני  אנשים  עשרה  ויקח  ד( 

במקהלות ברכו אלקים ה' ממקור ישראל". 

והנראה דהחילוק בין רב נחמן לר' אבהו הוא: דרב נחמן למד לגבי מעמד הנישואין, דהיינו 
שבפסוק גבי בועז אינו מוזכר עצם הברכה אלא מעמד הנישואין, וברכת חתנים זקוקה לעשרה 
מתוקף היותה חלק ממעמד הנישואין. ור' אבהו למד לעצם הברכה הטעונה עשרה "במקהלות 

ברכו אלוקים" הפסוק מדבר רק לגבי עצם הברכה שטעונה קהל. 

*( מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נרשם ע"י א' התמימים.
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רוב הפוסקים )עיין במפרשי השו"ע אה"ע )סב, ד(( מציינים לדברי רב נחמן שלמד מדברי 
בועז דצריך עשרה. והדבר תמוה מפני שמרהיטות לשון הש"ס משמע כדברי ר' אבהו, מסיפא 
דגמ' "ואידך, ]ר' נחמן, מדוע אינו לומד מפסוקו של ר' אבהו[ אי סלקא דעתך למידרש, לא סגיא 
דלאו עשרה. אין, ]דוחה הגמ' ומסבירה דהצדק עם ר' אבהו[ לפרסומי מילתא, וכדאמר ליה 
שמואל לרב חנא בגדתאה: פוק ואייתי לי בי עשרה, ואימא לך באנפייהו: המזכה לעובר – קנה" 
וכך הגמ' מסיימת בהצדקת דברי ר' אבהו. וא"כ מדוע נקטו רוב הפוסקים את פסוקו של ר' נחמן. 

וביותר תמוה הרי גם עצם הפסוק שממנו לומד ר' אבהו "במקהלות ברכו" מדבר בהדיא בגוף 
הברכה ולא על מעמד הנישואין, וא"כ אף  מצד זה היה להם )לפוסקים( להזכיר את דברי ר' אבהו.

ב
ב' גדרים בברכת חתנים מדין שבח המצווה ומדין ברכת המזון 

הי"א(  )פ"ב,  ברכות  בהלכות  הרמב"ם,  דכתב  דבר תמוה  בהקדים  זה,  בכל  הביאור  וי"ל 
"ואלו הן שבע ברכות: בא"י אמ"ה יוצר האדם, בא"י אמ"ה שהכל ברא לכבודו, בא"י אמ"ה 
יוצר  בא"י  עד  עדי  בנין  ממנו  לו  והתקין  תבניתו,  דמות  בצלם  בצלמו  האדם  את  יצר  אשר 
האדם, שוש תשיש ותגל עקרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה בא"י משמח ציון בבניה, שמח 
תשמח רעים ואהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם בא"י משמח חתן וכלה, בא"י אמ"ה אשר 
ברא ששון ושמחה חתן וכלה, גילה ורנה דיצה וחדוה, אהבה אחוה שלום וריעות, מהרה ה' 
אלקינו ישמע בערי יהודה, ובחוצות ירושלים, קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול 

מצהלות חתנים ]מחופתם[, ונערים מנגינתם בא"י משמח חתן עם הכלה". 

ברם, למרות שמנה כאן הרמב"ם את כל שבעת הברכות לפרטיהם, חזר ופירטם בהלכות 
הברכה  נוסח  את  כפל  מה  ומפני  בהלכותיו,  כדייקן  ידוע  הרמב"ם  והרי  ה"ג(  )פ"י,  אישות 
בהלכות אישות אחרי שפירש בהלכות ברכות. ]אמנם יש דפוסים שבהן ליתא סדר השבע 
ברכות בהלכות ברכות )עיין ברמב"ם הוצאת פרנקל(, מ"מ, היות וגירסא זו היא הנפוצה צריך 

ליישב גירסא זו[. 

ונראה לומר דבגדר ברכת חתנים יש שני דינים: א. דין שבח על המצוות ]אמנם מצינו 
מחלוקת האם מברכין ברכה זו משום שהנישואין הם מצווה, ולכן מברכין לפני הנישואין כדין 
ברכת כל המצוות, ובזה י"ל בדעת הרמב"ם דאזיל לשיטתו דסבר דחופה ענינה יחוד, שזהו גוף 
המצווה, שלכן מברכין ברכת חתנים קודם הנישואין, כדין ברכת המצוות שעובר לעשייתן[. ב. 

דין בברכת המזון שצריך להזכיר מאורע כזה בעל חשיבות בברכת המזון.

וההסברה בזה: בהקדים עוד כמה דיוקי לשון ברמב"ם. בהלכות ברכות )פ"ב, ה"י( כותב 
נישואין,  של  ברכות  משבע  אחרונה  ברכה  היא  חתנים  בבית  שמוסיפין  זו  "ברכה  הרמב"ם 
אבל אם  הברכות,  ושמעו  נישואין  בברכת  האוכלין הם שעמדו  כשהיו  דברים אמורים  במה 
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היו האוכלין אחרים שלא שמעו ברכת נישואין בשעת נישואין, מברכין בשבילם אחר ברכת 
מזון שבע ברכות כדרך שמברכין בשעת נישואין, והוא שיהיו עשרה וחתנים מן המנין". ורק 

לאחמ"כ בהי"א מפרט את כל שבע הברכות.

ברם, בטור )אה"ע סי' ס"ב( מצינו סדר הפוך, בתחילה מפרט את כל הסדר שבע הברכות, ורק 
לאחמ"כ מדגיש שצריך פנים חדשות ובאם לא מברכין את הברכה האחרונה ברכת "אשר ברא". 

ועוד, בהלכות ברכות )פ"ב, הי"א( נוקט בלשון "ואלו הן שבע ברכות", ובהלכות אישות 
שש  והן  הנישואין  קודם  החתן  בבית  חתנים  ברכת  לברך  "וצריך  בלשון  נוקט  ה"ג(  )פ"י, 

ברכות". 

יתיישבו  ביאורים  פי  שעל  דינים  ב'  דיש  דלעיל(  )כדברינו  בבירור  נראה  אלו  מדיוקים 
דיוקים אלו. 

וההסברה בזה: דבהלכות ברכות, שברכות הם עיקרי דיונו, פירט ברכות אלו משום דיש 
בהם דין הזכרת היום בברכת המזון, ובפרט שבא בהמשך להלכות שקדמו לו שגם בהם מדובר 
אודות הזכרת היום בברכת המזון, כגון: יעלה ויבוא, חנוכה, ופורים, שלרגל מאורעות אלו אנו 
מזכירין אותם בברכת המזון. דכמו"כ ברכת חתנים, דמשום דהוי אירוע משמח לכן מזכירין 

אותו בברכת המזון. 

משום הכי הדגיש הרמב"ם דוקא את ברכת אשר ברא, כי רק היא עיקר ענינה היא משום 
דין ברכה, משא"כ לגבי שאר הברכות שבהם מדגיש הרמב"ם, שמברכים אותם רק באם לא 
היו פנים חדשות "והן שלא שמעו ברכת נישואין בשעת נישואין". והטעם הוא דעיקר הברכה 
שמברכין משום ברכת המזון היא "אשר ברא", אבל שאר הברכות הם דוקא מדין שבח על 
המצווה שלכן "כדרך שמברכין בשעת הנשואין". אם אעפ"כ מברכין אותה ג"כ בברכת המזון, 
כי יש לו אף את הדין של ברכת המזון, כי עיקר הברכה משום שבח על המצוות הוא בזמן 

הנישואין ולא "כשעת הנישואין". 

וכן עפ"ז יומתק לשונו "ואלו הן שבע ברכות", דהוא משום שהברכה השביעית ברכת היין, 
היא חלק מסדר ברכת המזון, לכן נקט שבע ברכות ולא שש כבהל' אישות.

משא"כ, בהלכות אישות )פ"י, פ"ג( מאחר ועיקר עניינו בהם הוא לבאר את דיני הנישואין, 
לכן שם פירט את השבע ברכות מדין ברכת המצווה, דהיינו שברכת חתנים שתחת החופה הם 
לא מדין ברכת המזון, כפשוט, שהרי הם עומדים תחת החופה, אלא היות והוא לאחמ"כ כונסה 

דהוי מצווה, משום כך מברך ברכה לפני קיום המצוות כדין ברכת המצוות. 

ומשום הכי הוצרך לכפול שוב את כל סדר הברכות, משום שכאן סדר הברכות אינם מאותו 
הדין דהוזכר בהלכות ברכות, אלא משום דין אחר והוא מדין שבח המצווה. ומשום הכי שינה 
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בלשונו מהל' ברכות ונקט "והן שש ברכות" ולא שבע, כי הברכה השביעית ברכת הגפן אינה 
מדין שבח המצוות, אלא מדין ברכת המזון.

ג
יישוב הקושיות דלעיל

ועפ"ז יבואר פלוגתת התוס' בסוגיין והרמב"ם: 

דהתוס' )ד"ה והוא שבאו( כתב: "אור"י דפנים חדשות אין קורא אלא בבני אדם שמרבים 
בשבילם השמחה יותר", היינו דגדר פנים חדשות הוא אנשים הבאים לשמח. 

בשעת  נישואין  ברכת  שמעו  שלא  אחרים  האוכלין  היו  אם  "אבל  כתב:  הרמב"ם  אמנם 
נישואין",  בשעת  שמברכין  כדרך  ברכות  שבע  מזון  ברכת  אחר  בשבילם  מברכין  נישואין, 
והיינו דגדר הפנים חדשות הוא האנשים שלא שמעו את הברכות בשעת החופה, דמכאן מוכח 
דהסיבה דלמד הרמב"ם דפנים חדשות הוא אנשים שלא שמעו את ברכת החתנים, הוא משום 
שלמד שגדר הברכות שתחת החופה הן משום שבח על המצווה, וגדר הברכות במשך השבעה 
שהוא משום דין הזכרת היום, אינו אותו גדר. שלכן צריך פנים חדשות, על מנת שיהי' בגדר 

הברכות שבשאר ימי השבעה דין של שעת הנישואין.

להדיא  מפרש  אינו  מדוע  הונא,  רב  דברי  בנקל  יבוארו  הרמב"ם,  בדברי  הביאור  וע"פ 
שטעונה ברכה רק יום אחד אבל לא ז' ימים. הואיל ורב הונא דיבר רק לגבי הברכת חתנים 
הנובעת מדין הזכרת היום בברכת המזון, ולא לגבי דין שבח על המצווה, לכן לא ראה צורך 
לפרש לגבי הברכה ביום הראשון, כי איירי רק לגבי דין ברכת חתנים שהיא משום הזכרת היום 

בברכת המזון. 

וכן עפ"ז יובן, מדוע נקטו רוב הפוסקים דוקא את הלימוד שצריך עשרה בברכת חתנים 
מהפסוק גבי בועז ולא מפסוקו של ר' אבהו, כי רובם של הפוסקים איירי גבי הדין דברכת 
חתנים מדין שבח על המצווה, ולכן נקטו שפיר דוקא את הלימוד מבועז כי בפסוק זה חזינן 
דאיירי בעיקר גבי מעמד הנישואין שלכן הברכה היא משום ברכת המצוות ולא כבשאר ימים 
יום  גבי  דאיירי  להדיא  מוכח  לא  אבהו  ר'  שהביא  בפסוק  משא"כ  היום.  הזכרת  מדין  שהם 
צריך  המקור  ברכת  ד"על  ופרש"י  ישראל",  ממקור  ה'  אלקים  ברכו  "במקהלות  הנישואין: 
קהל", אבל אין מפורש שהכוונה דוקא על מעמד הנישואין, ואה"נ דקאי גם על שאר ימים, 

משום הכי ציינו רוב הפוסקים דוקא לפסוקו של ר' נחמן. 
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שיטת הרמב"ן בגדר איסור הנתינה 

הרב עופר מיודובניק*
ר"מ ומשפיע בישיבה

א
 פלוגתת רש"י ותוס' במקור האיסור דנתינה 

וקושיא בשיטת הרמב"ן
איתא בכתובות )כט, א( "אלו נערות שיש להן קנס: הבא על הממזרת, ועל הנתינה, ועל 
עליהם  גזר  דדוד  לקהל,  אסורה  והיא  הגבעונים,  "מן   – נתינה  גבי  ופרש"י  וכו'".  הכותית 
כדאמרינן ביבמות )עח, ב(, ועל שם ויתנם יהושע חוטבי עצים ושואבי מים וגו' )יהושע ט( 
קרי להו נתינים". דהיינו שהגבעונים שהם משבעת העממים יושבי הארץ – ועל אומות אלו 
נצטוו ישראל )דברים ז( "הכיתם החרם תחרים אתם" )וכן הלאו ש"ולא תתחתן בם"(, והם 
החיו את נפשם בעורמה מפני בני ישראל, ועקב זאת "ויתנם יהושע חוטבי עצים וגו'", ונתינים 

אלו אסורים לבא בקהל ה', כלומר דאין להתחתן בם, משום דדוד גזר עליהם.

גזר  שדוד  רש"י,  בשם  מוסיף  שהתוס'  אלא  הנ"ל,  פרש"י  את  מביא  אלו(  )ד"ה  התוס' 
עליהם שלא לבא בקהל, וזהו משום עבדות ]ענין זה שברש"י שדוד גזר משום עבדות, אינו 
"והיא  את  שמסמיך  מזה  י"ל,  או[  אחרת,  גירסא  לו  שהייתה  וכנראה  שלפנינו,  בנוסחאות 
אסורה לקהל" לכך ש"דדוד גזר עליהם", משמע שדוד הוא זה שאסרם לבא בקהל, ומסתבר 

שזהו משום עבדות כדמשמע בגמ' ביבמות )וכ"כ במהרש"א עיי"ש(. 

אסורה  "דנתינה  אלא(  כרש"י,  )דלא  והסיק  )עיי"ש(,  מכ"מ  רש"י  על  התוס'  והקשה 
ב מדפי הרי"ף(  כד,  )יבמות  וכן כתב הרמב"ן במלחמות  דאורייתא משום לא תתחתן בם". 
שהנתינים אסורים מדאורייתא. אלא שהרמב"ן נקט בזה שיטה אחרת קצת, וז"ל: "ברם, נראין 
דברי האומר שלא אסרה תורה בגירותן אלא אחד משבע אומות שנתגייר, לפי שמעשיהם 
בקדושה  להם  שנולד  זרע  אבל  זו.  באומה  לידבק  ראויים  ואינם  האומות  מכל  מקולקלים 
משנתגיירו, הרי הוא כישראל כשר, שהרי לא מנה בהם הכתוב דורות ולא נאמר בהם עד עולם 
כדרך שנאמר בעמוני ומואבי. ובא דוד וגזר עליהם דורות . . בא רב חנא בר אדא ופירש שזו 

גזירת דוד הא שגזר עליהן".

*( מתוך שיעור שנמסר בישיבה, נרשם ע"י א' התמימים.
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אבל  בקהל,  לבא  שאסורים  ראשון  דור  על  אלא  אינו  מדאורייתא  האיסור  שכל  והיינו, 
לדורות מותרין, ובא דוד וגזר שגם לדורות אסור להתחתן בם )הפנ"י רוצה להעמיס כך בדברי 
גזר  זה הוצרך לפרש שדוד  ומפני קושי  כי הרי הרמב"ן בסוגיין הקשה עליו,  ודוחק,  רש"י, 

לדורות(.

לו  ב( מקשה לרמב"ן מניין  )יבמות עח,  זה דהרמב"ן, הקשה הריטב"א  והנה על חידוש 
לחלק בין דור ראשון לדורות הבאים, ומשיב דהגמ' ביבמות )עה, ב( שואלת לגבי פצוע דכא 
וכרות שפחה, מניין לנו שזה באותו מקום? ומתרצת הגמ' מכך שלא כתוב לדורות משמע 
שאי אפשר לאסור את הדורות הבאים כי אינו בר הולדה, ודוחה הגמ' אין מכך ראיה דלמא 
לולא היה לו בנים לא היו נאסרים לדורות רק הוא אסור ובניו מותרין. דכמו"כ י"ל גבי נתינים 
ניתן לומר שרק הוא יאסר דהיינו דור ראשון אבל שאר  דמשום דלא כתיב בהו דורות, לכן 

הדורות הבאים אחריו מותרין.

אך לכאורה, שיטת הרמב"ן צריכה ביאור, ובפרט לפי הוכחת הריטב"א, דהרי ידוע )עיין 
רש"י קידושין סז, א ד"ה בנה( שביחוס הלך אחר הפסול שבהם, דהיינו באם האב או האם 
יש בהם פסול, הרי גם הבנים פסולים באותו הפסול אף שהצד השני כשר. ואין לומר הרי לא 
ופצוע דכא אינו ענין של  ופצוע דכא, דהכא שאני, דבכרות שפכה  כך מצינו בכרות שפחה 
יחוס כבשאר פסולים אלא הכא זהו פסול הגוף, מום שבאביו, ולכן אין כל סיבה שבגלל מום 
שבאביו )שמשום כך נפסל לבוא בקהל( שאינו בבניו, בניו יאסרו לבא בקהל. משא"כ בנוגע 

לנתינה זהו הרי פסול ביחוס, ולכן שפיר צ"ל שגם דורות הבאים יפסלו לבוא בקהל? 

ב
ב' דינים בגירות: א. שנעשה יהודי ב. שמסיר נוכריותו 

ונראה ליישב את דברי הרמב"ן, ובהקדים דהנה, הגמ' בשבת )קלה, א( דנה גבי תינוק שנולד 
לגמרי.  הוסרה  ולא  ערלה  שם  כבושה  שמא  החשש  עקב  ברית,  דם  הטפת  צריך  האם  מהול 
והראשונים על אתר, דנים מה דינו של גוי )ישמעאלים בלשונם( שמל עצמו בהיותו גוי, וכעת 
הוא רוצה להתגייר, האם צריך הטפת דם ברית )דאצלו אין חשש שלא סרה הערלה לגמרי(, ורובם 
סוברים שצריך הטפת דם ברית. אמנם רבינו חננאל פליג עלייהו, וכתב: "אין לו תקנה אבל בניו 

נימולין לשמונה". 

ושיטת ר"ח צריכה ביאור: א. מהו אין לו תקנה, האם בא לומר דאינו יהודי או שלא יכול לבוא 
בקהל. ב. מה חידש בכך שבניו נימולין לשמונה, הרי גם לולא היה מתגייר הולד כשר, כי גוי הבא 

על ישראלית הולד כשר ובניו מותרין לבא בקהל, וא"כ מפני מה הוצרך לומר שבניו נימולין?

שזה  יהודי,  נעשה  הוא  גירותו  שע"י  א.  ענינים:  ב'  נפעלים  מלאה,  דבגירות  לבאר  ונראה 
מחייבו בכל המצוות שנצטווינו מהקב"ה. ב. שהוא אינו נכרי דהיינו מכיון שקיימת בו טומאת 
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העמים, ע"כ בבאו להתייהד עליו להסיר את נוכריותו ע"י גיור1.

והראיה והנפק"מ לב' דינים אלו, כדלהלן: 

מצינו מעין דין זה בגמ' בכריתות )ח, ב( "רבי אליעזר בן יעקב אומר: גר מחוסר כפרה עד 
שיזרוק עליו הדם", כלומר שעד שלא יקבל את הזאה הוא מחוסר כפרה. השיטה מקובצת מסביר 
מהו מחוסר כפרה, וז"ל: "ופוסל אשה בביאתו לכהונה . . שזה מחוסר אף לבא בקהל וכו'" ]ולענין 

זמננו, נאמר שם בגמ' )ט, א( שבזמן הזה אין צורך בהזאת דמים[.

אינו  כי  יכול  שאינו  פשיטא  הרי  בקהל,  לבא  יכול  אינו  שגוי  השטמ"ק  נקט  איך  ולכאורה 
מלכתחילה בגדר קהל2? וכן לאידך גיסא דבאם הוא יהודי ויש בו פסול נוכריות אזי פסול זה יירשו 
בבניו כדליעל )סס"ב( שהלך אחר הפסול שבהם? אך, עפ"י הנ"ל דבגירות יש ב' דינים, מה שנהיה 

יהודי ומה שעי"ז מסיר נוכריותו. 

וההסברה בזה: גר שנתגייר והוא מחוסר כפרה, הרי הוא יהודי אלא שלא סרה נוכריותו לגמרי, 
ולכן הוא אמנם בגדר קהל מפאת היותו יהודי, אבל אינו יכול לבא בקהל בגלל פסול שבו. ופסול 
והראיה לכך היא, מכך שע"י הזאת הדמים מותר הוא לבא  בגופו,  בייחוסו אלא  אינו פסול  זה 

בקהל, משמע שגופו לא השלים את המוטל עליו על מנת להיות יהודי. 

ועפ"ז נבוא לבאר את שיטת ר"ח, דהקס"ד שהוא יוריש זאת לבניו, מפני שכאמור הוא הינו 
יהודי רק שיש בו פסול נוכריות, ולכן כאשר יש לו בנים נימא שגם בניו יש בהם פסול זה, כי אין 
מדובר כאן בגוי של ממש שבא על ישראלית, אלא ביהודי עם פסול שפוסלו לבא בקהל. ומשום 
הכי אומר ר"ח, שרק לו אין תקנה אבל לבניו יש תקנה ויכולים לבא בקהל, וזאת משום שכפי 
שביארנו לעיל הפסול כעת בגר כזה, הוא פסול הגוף שאינו מוריש לבניו, רק בייחוס אמרינן הלך 

אחר הפסול שבהם.

ג
יישוב שיטת הרמב"ן ע"פ הנ"ל

וע"פ הקדמה זו אתי שפיר שיטת הרמב"ן, דלפי הנ"ל י"ל דע"י הגרות נפעל ב' הדינים דהיותו  
יהודי וגם שעי"ז סרה הנוכריות, ולגבי גרות ה"נתינה" גזרה תורה שיועיל גיורתה שיחול עליה רק 
הדין שהיא יהודיה, אבל הדין הב' שסר נכריותה לגמרי לא חל עליה, משום הלאו ד"ולא תתחתן 
בם" והיא אסורה לבא בקהל. וא"כ אף שפסול זה הוא פסול בייחוס, אבל היות ומן הדין הגרות 

1( ע"ד המבואר בענין התשובה הכוללת שני חלקים: 
)ראה לקו"ש  ב. קבלה על להבא.  א. חרטה על העבר. 

ח"ט ע' 428. וש"נ(.
2( ע"ד קושיית התוס' שם על רש"י.
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דהיינו  בלבד,  חידושו  אלא  לך  אין  א"כ  בקהל,  יבואו  גזרה שלא  התורה  ורק  נוכריותה,  מסירה 
כהוכחת הריטב"א שאיסור זה הוא רק לדור ראשון ולא לשאר דורות, מכך שלא נאמר בתורה 
"לדורות", על כן לגבי שאר דורות אין לומר דלא יבואו בקהל. ואתי שפיר מה דחילק הרמב"ן בין 
הדור הראשון לדורות הבאים ]אף שהרמב"ן בשבת לא סבר כהר"ח, י"ל שסבר שהטפת דם ברית 

אינו משלים את הגיור, אלא כמעשה חילופי למילה[.

אף  זה  פסול  יחול  בהם  שגם  מדרבנן,  הבאים  הדורות  על  ג"כ  וגזר  דוד  בא  מכן  ולאחר 
כן. והטעם מדוע נפסלו כ"כ הנתינים, הוא כפי שכותב החינוך )מצוה תכז(  שמדאורייתא אינו 
"אבל שבעה עממין נאסרו אף בגרותן, לפי שהיו עיקר עבודה זרה ויסודה הראשון, ושאר עממים 

מותרין בגרות". 

ולתוס' דלא ס"ל חילוק זה בין הדור הראשון לדורות שלאחריו, י"ל שסבר שמ"מ נתינה זהו 
פסול בייחוס ולא בגוף ולכן זהו ג"כ לדורות. 
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גדר אונס בגיטין
והמסתעף לענין אונס בקבלת התורה

הרב אייל פלד
ר"מ ונו"נ בישיבה

א
קושיא על שיטת רש"י בסוגיין

איתא בריש כתובות )ב, ב( "אמר רבא ולענין גיטין אינו כן – אלמא קסבר רבא אין אונס 
בגיטין וכו'". ופרש"י – "אין טענת אונס בגיטין טענה". ומסקנא דגמ', דמדינא יש טענת אונס 

בגיטין, ורק משום תקנה דצנועות ופרוצות אמרינן דאין אונס בגיטין. 

וצ"ל סברת ההוו"א דמדינא אין אונס בגיטין, דמ"ש מכה"ת כולה דאמרינן אנוס רחמנא 
פטריה, וכמו"כ צ"ל מדוע למס' אמרינן דכן יש אונס בגיטין, וכמו"כ צ"ל בלשון רש"י שכתב 
– אין טענת אונס בגיטין דלכאורה "טענה" מאי בעי הכא, והרי לא עסקינן הכא בדיני טוען 

ונטען, ורק מבעיא לן אי איכא דין אונס בגיטין או לא, ולא מכח טענות אתינן עלה.

וכן יש להבין עוד בלשון רש"י שכתב בד"ה מת: ". . אבל משום אונס אחרינא לא מפקע 
גיטא" דמה ר"ל בלשון מפקע גיטא, דמשמע שבעינן להפקיע חלות הגט ע"י אונס – ואינו, 
דהרי כל השאלה בגמ' היא, האם האונס מעכב חלות הגט או לא, ולא שייך לכאורה לומר ע"ז 

מפקע גיטא. 

ב
ביאור שיטת רש"י ע"פ ביאור הגרנ"ט

והנה יש לומר בזה ע"פ מש"כ בחידושי הגרנ"ט )סי' כ'( דכתב התם, דיש לחקור בדין תנאי 
האם קיום התנאי הוא קיום המעשה, ובלא קיום לא יתקיים הדבר. או נימא שלעולם עצם 
המעשה קיים, אלא שאם יבטל התנאי יתבטל המעשה, והיינו דיש לומר דחידוש התורה בענין 
תנאי הוא, שאפשר להחיל דבר, ולתלות את ביטולו בביטול התנאי אפי' אחרי שנעשה הדבר. 

וע"פ חקירה זו יש לומר דבהוו"א ס"ל לגמ' כצד ב' של החקירה, והיינו דבביטול התנאי 
מתבטל המעשה, ולכן כשהתנה ה"ז גיטך אם לא אבוא מכאן ועד י"ב חודש, אזי מעשה הגט 
כבר קיים גם לפני שנתקיים התנאי, ורק דבאם יבטל את התנאי ויבוא – יתבטל מעשה הגט. 
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ולכן כשנאנס ולא בא, אזי אע"פ שלא נתקיים התנאי ממש, שהרי הוא אנוס, מ"מ הרי גם לא 
נתבטל, וכ"ז שלא נתבטל, מעשה הגט קיים והאשה מגורשת.

ויש לומר דהכי נמי ס"ל לרש"י בסברת ההוו"א, וזהו שכתב ד"משום אונס אחרינא לא 
ורק דכשמתבטל  קיום התנאי,  גם לפני  קיים  כבר  כנ"ל שמעשה הגט  והיינו  גיטא",  מפקע 

התנאי אזי ביטול התנאי מפקיע את מעשה הגט, ושפיר שייך הלשון מפקע גיטא.

ולפי"ז למס' בעינן למימר כצד הא' של החקירה הנ"ל, והיינו דקיום התנאי הוא זה שמקיים 
את מעשה הגט, וממילא דכשנתקיים התנאי מאונס אין זה נקרא קיום תנאי, ואין בכחו לפעול 
ורק משום תקנתא דצנועות  יש אונס בגיטין,  את מעשה הגט כלל, ושפיר אמרינן דמדינא 

ופרוצות אמרינן דאין אונס בגיטין. 

ג
קושיא על שיטת הריטב"א בסוגיין

אלא דכ"ז יש לומר בשיטת רש"י. אמנם הריטב"א )בד"ה "אמר רבא"( כתב וז"ל: "שאם 
נתן גט על תנאי ונתקיים התנאי, אע"פ שמחמת האונס נתקיים, הרי הוא גט, ולאפוקי אם לא 

נתקיים התנאי אע"פ שמחמת האונס לא נתקיים וכו'". עכ"ל. 

ומשמע מפורש מלשונו דס"ל גם בדעת ההוו"א קיום התנאי הוא המקיים את מעשה הגט, 
ודלא כדלעיל, ולשיטת הריטב"א הדרא קושיא לדוכתא, דמאי ס"ד לומר שקיום תנאי באונס 

יקיים את הגט, בשונה מכה"ת דקיי"ל אנוס רחמנא פטריה וכדלעיל. 

ומאידך גיסא, באם ישנה סברה לומר דגם באונס מתקיים הגט, מדוע בכ"ז למס' אמרינן 
דיש אונס בגיטין. 

והנה עוד יש להקשות )מעבר לקושיות דלעיל( בכל זה, מהא דאיתא בגמ' )שבת פח, א( 
"ויתייצבו ישראל בתחתית ההר" – מלמד שכפה עליהם הקב"ה הר כגיגית, ואמר להם אם 
אתם מקבלים התורה מוטב ואם לא שם תהא קבורתכם. א"ר אחא בר יעקב מכאן מודעא רבא 

לאורייתא – שקבלוה מאונס )רש"י(. 

יום השישי" ה' יתירה למה  ויהי בוקר  ובסוגיא אח"כ איתא: "אמר ר"ל מ"ד "ויהי ערב 
לי – מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית, ואמר להם אם ישראל מקבלים התורה אתם 

מתקיימים, ואם לאו אני מחזיר אתכם לתהו ובהו". ע"כ. 

ולפי"ז קשה דאע"פ שנתקיים התנאי וישראל קבלו את התורה, מ"מ הרי קבלוה מאונס 
לא  קיום תנאי מאונס  קיי"ל דלמס'  ב' הדעות דלעיל  ולפי  כנתקיים התנאי מאונס,  וחשיב 

חשיב קיום וא"כ קשה מדוע בכ"ז – "אתם מתקיימים". 
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1( וכן פסק הר"ן )מובא לקמן(. ובחידושי אנשי שם )על הר"ן אות א'( הוכיח פסק זה גם מהסוגיא בבבלי דע"מ 
שירצה אבא. עיי"ש.

ד
קושיא על שיטת רש"י והריטב"א מסוגיא בירושלמי

ועוד צריך להבין לב' הדעות )הרש"י והריטב"א(, מה דאיתא בירושלמי )גיטין פ"ז, ה"ו(: 
"ר' אבהו בשם ר' יוחנן – סדר הסימפון, אנא פלן בר פלן מקדש לך אנת פלונית וכו' על מנת 
דאי אתא יום פלוני ולא כנסתיך לא יהוי לי עלך כלום. אירע לו אונס – ר' יוחנן אמר אונסא 
כמאן דלא עבד )ואינה מקודשת(, רשב"ל אמר אונסא כמאן דעבד )ומקודשת(". ולפי מאי 
דקיי"ל הלכה כר"י לגבי ר"ל, יוצא דגבי קידושין אמרינן דמדינא אין אונס1 בקידושין )אונסא 
דלא כמאן דעבד(, ובשונה מבגיטין דהתם אמרינן דמדינא יש אונס בגיטין, ויש להבין הטעם 

לחילוק זה בין גיטין דיש אונס, לקידושין – דאין אונס.

ה
ביאורו של הר"ן והקושי בדבריו

כך:  לקידושין  גיטין  בין  החילוק  לבאר  כתב  הרי"ף(  מדפי  א  )כה,  בקידושין  הר"ן  והנה 
דבגיטין שאין הדבר תלוי אלא בו, אינו גומר לקדש אא"כ יעבור על התנאי מרצון אבל באונס 
לא, משא"כ בקידושין שאין האשה מתקדשת אלא מרצונה, הרי אינה מסכמת בקידושין אא"כ 

יקיים תנאו, אבל כל זמן שלא נתקיים – אע"פ שנאנס – אינה מתרצה בקידושין.

אלא דגם בחילוק של הר"ן יש לשאול דהרמב"ם בהל' סנהדרין )פ"ז ה"י( כתב וז"ל: "מי 
שקנו מידו שאם לא יבוא ביום פלוני וישבע, יהא חברו נאמן בטענתו ויטול לו כל מה שיטען 
בלא שבועה . . ועבר היום ולא בא נתקיימו התנאים ואיבד את זכותו. ואם הביא ראיה שהיה 

אנוס באותו היום ה"ז פטור מקניין זה וישבע כשיתבענו חברו כשהיה מקודם". עכ"ל.

והנה מקרה זה של ויתר זכויותיו לשיטת הר"ן בפשטות דמי לגיטין )ולא לקידושין(, דהרי 
בויתור זכויותיו נמי אין הדבר תלוי אלא בו כבגיטין, ואתי שפיר מה שפסק הרמב"ם בדין זה 

דיש טענת אונס כבגיטין, וקיום התנאי מאונס לא חשיב קיום ולא הפסיד את זכויותיו. 

אמנם הרדב"ז שם )וכן הכס"מ והלח"מ( כתב דמקור פסיקתו של הרמב"ם הוא מהירושלמי 
)דלעיל( ופסק הכא כרב יוחנן, דאמר אונסא דלא כמאן דעבד. ולדעת הרדב"ז משמע דדין זה 
דויתור זכויותיו דמי לקידושין ופסקינן בזה כר"י. ולפי"ז תמוה ביותר )וכן תמה ע"ז בב"ח( 
דהרי ר"י אמר התם דאין אונס בקידושין, וזהו אונס דלא כמאן דעבד, והרמב"ם הרי פסק הכא 

דיש לו טענת אונס, ואיך אפשר לומר שפסק בזה כר"י )בקידושין(. 
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ו
ביאור החילוק שבין גיטין וקידושין

דפעולת  שביאר  קידושין,  בענין  הרוגוצ'ובי  של  חידושו  ע"פ  בזה  להסביר  נראה  לכן 
פעולה נמשכת כל הזמן, והיינו דפעולת הקידושין )מעשה  הקידושין )קנייני האישות( היא 

הקידושין( שפעלה את החיבור בין האיש ואשה, פועלת תמיד לחבר ביניהם.

והסיבה לזה שצריך כאן פעולה נמשכת, מסביר כ"ק אד"ש בלקו"ש ח"ה )עמ' 178( דבכל 
מקום שיש חיבור הפכים, אזי הכח שמחברם צריך תמיד לפעול לחברם )כיון דמצד עצמם 
אין להם חיבור, והתאחדותם נתחדש ע"י הכח שמחברם, וצריך להתחדש תמיד ע"ד בריאת 
שו"א(, וכמו ביצי"מ דאמרינן בכל יום צריך אדם לראות א"ע כאילו הוא היום יצא ממצרים, 
והיינו – פעולה נמשכת, והוא משום דהתם נמי איכא חיבור הפכים, דביציאת מצרים נתחדש 
בישראל תואר בן חורין בעצם, דאין שייך בזה ביטול אח"כ אפי' ע"י שיעבוד, וגדר זה הוא 
גדר נצחיות – ולא שייך כ"כ בנברא מוגבל, ולכן הכח זה של יצי"מ צ"ל פעולה נמשכת תמיד 

לחדש בישראל גדר זה דבן חורין בעצם. 

וביאר כ"ק אד"ש )שם, ובלקו"ש ח"ו פ' בשלח שיחה א'( דהנפק"מ בין פעולה נמשכת 
לפעולה חד פעמית הוא, דבפעולה חד פעמית אזי אחרי הפעולה נקבע הענין כך מצד עצמו 
וכדי לבטלו צריך פעולה חדשה ונוספת. משא"כ בפעולה נמשכת, דהתם אין צריך לכח חדש 

כדי לבטל הענין, רק להפסיק הפעולה הראשונה והענין מתבטל בדרך ממילא. 

ז
ביאור ע"פ הנ"ל מדוע בקידושין אין אונס

ולפי הנ"ל י"ל דה"נ גבי קידושין, דכיון דהוו פעולה נמשכת אין צריך גדר פעולה נוספת 
כדי לבטלם, ורק להפסיק את הכח של הקידושין והם מתבטלים ממילא.

ולפי"ז י"ל דכשתלה הקידושין בתנאי )אף אם נימא כצד הב' דהחקירה דלעיל, דהקידושין 
חלים מיד ורק ביטול התנאי מבטל הקידושין, מ"מ( אין צריך לגדר פעולה כדי לבטל הקידושין, 
בטלים  הקידושין  אזי  זו  פעולה  וכשאין  כנ"ל  הקידושין  להמשיך  כדי  פעולה  צריך  ואדרבא 

ממילא.

ולכן באם התנה הרי את מקודשת לי ע"מ שאכניסך לחופה ביום פלוני, מובן דבאם לא 
כנס לחופה – אע"פ שהוא אנוס – מתבטל הקידושין ממילא, דהרי אי"צ בביטול התנאי גדר 
פעולה כדי לבטל הקידושין, ושפיר י"ל שאפי' בביטול התנאי באונס סגי כדי להפסיק קידושין 
אלו והם בטלים בממילא, ואדרבא צריך הוא לכנוס כדי להמשיך את הקידושין, וכשלא כנס – 

אע"פ שהוא אנוס – אמרינן אונס דלא כמאן דעביד דמי. 
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2( ובלשון כמאן דלא עביד, ר"ל שבין בקיום התנאי 
דלא  כמאן  ה"ז  מאונס  נעשה  אם  התנאי,  בביטול  ובין 
רק  ותלוי  )עביד(,  פעולה  גדר  בזה  דאין  היינו   – עביד 

לבטל  או  המעשה  לקיים  הפעולה  לגדר  צריך  באם 
המעשה כבפנים.

ולביאור זה מובן, דבויתר זכויותיו נמי דמי לקידושין, דהתם נמי צריך לגדר פעולה וקיום 
התנאי כדי לפעול ויתור הזכויות, דהרי הוא מצד עצמו יש לו זכויות אלו, ורק דקיום התנאי 
צריך לחדש את ויתור הזכויות, ולכן צריך קיום תנאי גמור שיהי' בגדר פעולה חיובית, שפועל 
את ויתור הזכויות וכשלא בא מאונס אין כאן גדר פעולה בקיום התנאי, ואין כח בקיום תנאי זה 
לפעול את ויתור הזכויות, ושפיר אמרינן דאונס דלא כמאן דעבד דמי, וכמו שבקידושין צריך 
להיות בתנאי גדר פעולה כדי להמשיך הקידושין, הכא צריך גדר פעולה כדי לותר הזכויות, 
וכמו שהתם באם לא כנס אפי' מאונס אין כאן גדר פעולה ואונסא כמאן דלא עבד דמי, ה"ה 

הכא דבאם לא בא מאונס אין בזה גדר פעולה וכמאן דלא עביד דמי. 

ולהנ"ל יוצא דיש כאן גדר חדש באונס ובקיום התנאי, והיינו דהעיקר תלוי בסוג המעשה 
שצריך לפעול, האם צריך גדר פעולה כדי לפעול ולהמשיך את המעשה, או שצריך גדר פעולה 
כדי לבטל את המעשה ובכל מצב האונס לא נחשב לגדר פעולה )אונס כמאן דלא עביד דמי2(.

נמי עסקינן  אלא דאחרי כ"ז עדיין לא נתיישב לנו הקושיא מקבלת התורה, דהרי התם 
בבריאת שו"א דהוא ג"כ פעולה נמשכת שמחדשת תמיד את הבריאה, ודמי לגדר קידושין 
דצריך בקיום התנאי גדר פעולה כדי לפעול הקידושין, וה"נ צריך לגדר פעולה כדי להמשיך 
ואין בכוחו לפעול  ובקיום התנאי דקבלת התורה מאונס, לא הוי גדר פעולה  בריאת שו"א, 
להמשיך בריאת השו"א כדלעיל, ועדיין קשה היאך הם ממשיכים להתקיים. וכן עדיין צ"ל 

שיטת הריטב"א כדלעיל.

ח
ביאור שיטת הריטב"א עם ביאור השטמ"ק

בין תולה בדעת  )הובא בשטמ"ק( לחלק בענין התנאי  בזה ע"פ מ"ש הרא"ה  לומר  ויש 
עצמו, לתולה בדעת אחרים. דלא אמרינן יש אונס אלא בתולה בדעת עצמו, כגון אם באתי 
או אם עשיתי כך וכך, אבל בתולה בדעת אחרים כגון אם יבוא פלוני או לא יבוא, כל היכא 
שנתקיים התנאי, אע"פ שנתקיים מתוך אונס המעשה קיים שאין כוונתו בזה אלא שתעשה 
המעשה והרי נעשה, אבל בתולה בדעת עצמו סבור הוא לקיים התנאי, וכשנאנס ולא קיימו 

ה"ה כאילו נאנס על עיקר המעשה למפרע. 

ונראה לבאר קצת בעומק כוונתו דבתולה בדעת אחרים, עיקר הקפידא בתנאי היא שיקרה 
המציאות שיבוא פלוני או שתתן לו מאתיים זוז וכד', ואין נפק"מ כלל אם באונס או ברצון 
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3( ועיין בזה בחידושי מהר"ם שיק עמ' ז' ד"ה אמנם. 
ואכ"מ.

קושית  את  עכ"פ  בד"א  לתרץ  יש  לפי"ז  4( והנה 
דאנוס  הפטור  במקור  נקט  מדעו  ברש"י,  האחרונים 
מהפסוק ולנערה לא תעשה דבר, אע"פ שלא קיי"ל הכי 

למס' בגמ' נדרים.

ללמוד  דאין  רק  הוא  למס'  קיי"ל  שלא  דמה  וי"ל 
מהתם פטור מעונש, משא"כ בנוגע לעצם הענין שהב"ד 
עדים  שאין  אע"פ  שלה  האונס  טענת  את  מקבלים 
והוכחות – שפיר יש ללמוד גם מהתם, והכא נמי אע"פ 
שאין כאן ממש המציאות דנתינת גט בע"כ ורק טענת 

אונס מצד התנאי, מ"מ נחשב כאנוס ומתבטל הגט.

דכיון שנעשתה מציאות זו שבא פלוני או שנתנה לו מאתיים זוז – זהו קיום התנאי גמור וזהו 
מה שהתנה מלכתחילה, וענין האונס לא מעלה ולא מוריד בזה כלום. 

ועפ"ז יש להסביר גם בדעת הריטב"א דלעיל, דבהוו"א ס"ל לגמ' דכל תנאי בגיטין חשיב 
כתולה בדעת אחרים, ואע"פ שבפועל התנה על עצמו אם יבוא או לא יבוא, מ"מ ענין התנאי 
שיקרה  היא  הקפידא  דעיקר  והיינו  יבוא,  שלא  או  שיבוא  זו  מציאות  שיקרה  הוא  בגיטין 
המציאות שמתנה עליה, ואין נפק"מ כלל אם באונס או רצון, כמו בתולבד"א. והסברא לדון 
כך את ענין התנאי בגיטין הוא משום החומרא המיוחדת בגיטין וקידושין, דאמרינן בה תוכ"ד 

לאו כדיבור דמי וכמ"ש הר"ן בנדרים3 עיי"ש. 

ועפ"ז אתי שפיר דברי הריטב"א דאע"פ שס"ל דקיום התנאי הוא המקיים המעשה )כצד א' 
דהחקירה דלעיל( והכא הרי נתקיים באונס, מ"מ חשיב קיום תנאי גמור, כיון דהעיקר הקפידא 
)בהוו"א( בתנאי בגיטין הוא שיקרה המציאות שהתנה עליה )לא אבוא(, ואין חשיבות כלל 
אם באונס או לא, וכיון שקרתה מציאות זו )ולא בא( אע"פ שבאונס, שפיר חשיב קיום התנאי 

ומקיים המעשה דהגט. 

אלא דלמס' אמרינן דיש אונס בגיטין, והיינו משום דלמס' גם בגיטין חשיב כתולה בדעת 
עצמו, והרי הוא – כדברי הרא"ה – כאילו נאנס על עיקר המעשה למפרע, ור"ל דאע"פ שלגבי 
קיום התנאי נחשב כנתקיים כי קיימו מאונס, מ"מ ה"ה אנוס על עצם נתינת הגט, וזה ר"ל 
שהוא כאילו נאנס על עיקר המעשה למפרע, והיינו דמתברר שעצם המעשה של נתינת וחלות 
הגט, היא באונס ולא מרצון, וה"ז כאילו מגרש בע"כ ובאונס, וקיי"ל דאין גט בע"כ של הבעל 

ולכן אינו גט כלל. 

ולביאור זה יובן ג"כ בלשון רש"י שכתב טענת אונס, והיינו דבציור כזה הוי כטוען את ענין 
האונס על מעשה הגט עצמו, כמי שטוען שנתן גט באונס, וזהו דמבעיא לן אם מקבלים טענתו 

או לא. ופשטינן למס' דיש טענת אונס בגיטין כנ"ל4. 

ט
תירוץ הקושיא מקבלת התורה

וע"פ כל הנ"ל יש לתרץ נמי ענין האונס בקבלת התורה, דיש לומר דהתם נמי דמי לתולה 
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24 בלשון כ"ק אד"ש  5( ועיין בשיחה דלעיל הערה 
"טבע הבריאה עצמו דורש הענין דמ"ת" ואתי שפיר עם 

המבואר בפנים.
התוס'  קושיית  נמי  לתרץ  יש  זו  לדרך  6( והנה 
דאם  משמע  אוה"ע  דגבי  דהקשה  כפה(,  )ד"ה  התם 

שום  להם  הייתה  לא  כגיגית  הר  עליהן  כופה  היה 
לאורייתא,  רבה  מודעא  אמרינן  הכא  והרי  תשובה, 
שאין  טענתם  גופא  דזהו  שפיר  אתי  הנ"ל  ולפי 
כבפנים.  מאונס  התורה  דקבלת  זו  מעלה   אצלם 

וא"ש.

של  התורה  בקבלת  העולם  דבריאת  התנאי  כפשוטו שהקב"ה תלה  הוא  דכן  אחרים,  בדעת 
ישראל.

אמנם גם בעומק הענין י"ל, דעיקר הקפידא בזה היא, שיהא מציאות זו שישראל מקבלים 
את התורה, ולא נפקא לן אם באונס או ברצון. 

ובסגנון אחר – דהקב"ה רצה כתנאי למציאות הבריאה, שיוכלל במציאותה זו גם המציאות 
שישראל קבלו התורה, ומציאות זו תהיה חלק ממציאות וטבע העולם5, ובזה לא שאני לן אם 
אירעה מציאות זו באונס או ברצון, וזהו ענין דתולה בדעת אחרים כדלעיל באורך, ואתי שפיר6 

דנתקיים תנאי זה ומציאות הבריאה ממשיכה להתקיים.
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דר"ל  זו,  בקושיא  התוס'  דכוונת  נראה  1( באמת 
דהתם בשבת הביא רש"י ב' פירושים לחיוב חבורה. א( 
משום נטילת נשמה. ב( משום צובע. וע"ז באים התוס' 
להקשות מדוע הוסיף רש"י פי' הב', דבשלמא בטעמא 

דנ"נ לחוד סגי דאתי כדעת שמואל, אמנם טעמא דצובע 
לחוד לא קאי אליבא מאן דאמר כלשהו, שהרי אף רב לא 

ס"ל לחייב חבורה רק משום צובע.

פלוגתת רש"י ותוס' בגדר מלאכת חובל 
ושיטת אדה"ז בזה

הרב אייל פלד
ר"מ ונו"נ בישיבה

א
 סתירה בדברי אדה"ז וקושיא 

בשיטת רש"י דס"ל שחובל הוא משום צובע 
הנה בטעם החיוב במלאכת חובל מצינו ג' שיטות והם: א. שיטת התוס' כתובות )ה, ב. ד"ה 
דם( דהחיוב הוא משום נטילת נשמה בלבד. ב. שיטת רש"י בשבת )קז, א( דהחיוב הוא משום 

צובע. ג. שיטת הרמב"ם )הל' שבת פ"ח פ"ז( דהחיוב הוא משום מפרק. 

והנה בשיטת אדה"ז להלכה מצינו לכאורה סתירה בדבריו דבסי' שטז )סי"ג( כתב דהחיוב 
בחובל הוא משום נטילת נשמה כהתוס', ומאידך בסי' שכח )סעי' לד, נד( כתב דהאיסור בחובל 

הוא משום מפרק כהרמב"ם, וצריך להבין מה ס"ל לאדה"ז בזה. 

והנה התוס' בכתובות )ה, ב ד"ה דם( הביאו פרש"י בשבת )קז, א( שפרש בטעם איסור 
החבורה דהוא משום צובע דע"י הוצאת הדם נצבע העור באדום. וכתבו להקשות על פרש"י זה 
מהגמ' בחולין, דאמרינן התם דבשאר שקצים ורמשים שאין להם עור, אינו חייב משום חובל 
עד שיצא מהם הדם, ומשמע דכשיצא הדם כן יהי' חייב, ולפרש"י שפירש דחיוב חבורה הוא 

משום צובע קשה, דמאי צובע איכא הכא בשרצים שאין להם עור. 

ועוד כתבו להקשות, דע"כ צ"ל דיש עוד טעם לאיסור חבורה משום נטילת נשמה, שהרי 
שמואל אמר מפורש גבי שוחט דחייב משום נטילת נשמה, ואף רב לא אמר אלא שחייב גם 
משום צובע. אבל ודאי לא רק משום צובע אלא בעיקר משום נטילת נשמה, וא"כ מדוע פרש"י 
הוא משום  דם  והוצאת  חבורה  דחיוב  התוס'  ולבסוף מסקינן  צובע1.  רק משום  הוי  דהחיוב 
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נטילת נשמה, וזה גופא לא משום שמחליש ומכחיש את הגוף שממנו מוציא את הדם אלא 
דעצם הוצאת הדם )אפי' אם לא יחלש(, הוי נטילת נשמה דהדם הוא הנפש. ע"כ תוכן דבריהם. 

ויש להבין בשיטת רש"י מה סבירא ליה בכל הנך קושיות דהתוס'. 

ועוד יש לשאול בדעת רש"י, דהנה בגמ' הכא בעינן למימר דבאם הדם מיפקד פקיד אין 
כתב  חבורה,  איסור  ליכא  פקיד  במיפקד  מדוע  הסברא  ובביאור  חבורה,  עשיית  איסור  בזה 
הריטב"א דהוא משום שדם זה שמיפקד פקיד אינו דם הנפש, ולכן אין עליו איסור דנטילת 
נשמה. וקשה לפי"ז לשיטת רש"י שס"ל שחיוב חבורה הוא משום צובע, מאי נפקא לן אם 

הדם מיפקד פקיד או מיחבר חביר, מ"מ כשמוציא הדם הוא צובע העור. 

והנה החת"ס כתב לתרץ בדעת רש"י, דמה שכתב שהוצאת דם הוא משום צובע, איירי 
רק בגוונא דנצרר הדם, היינו בח' שרצים שיש להם עור, אמנם בשאר שרצים שאין להם עור, 
דהתם אינו חייב עד שייצא הדם מהגוף, בזה גם רש"י מודה דהחיוב הוא משום נטילת נשמה. 
ולביאור זה ליתא לקושיית התוס' משאר שקצים ורמשים דלעיל, וכמו"כ יהי' מובן לביאור 
כיון  זה, דבדם מיפקד פקיד גם לרש"י כשיוצא הדם לחוץ, ליכא חיוב משום נטילת נשמה 

שאין זה דם הנפש, כדלעיל בריטב"א. 

בנצרר הדם, דהתם  אמנם עדיין יהי' קשה אף לביאור זה, דא"כ מה מועיל מפקד פקיד 
החיוב כן הוי משום צובע, ומהגמ' הכא משמע שעל הצד שדם מיפקד פקיד, אזי אם לדם הוא 
צריך שרי לבעול לכתחילה, ומדוע לא חיישינן שיצרר הדם ויהא צובע וחייב, אף במיפקד פקיד 
אע"פ שהוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, מ"מ אסור מדרבנן ולא שייך למימר ע"ז – ושרי. 

ועוד צריך להבין בגוף ביאור זה דהחת"ס, דמדוע באמת רוצה לחלק בין נצרר הדם לבין 
יוצא הדם לגמרי, ואע"פ שכתב שם דבנצרר הדם אזי גבי נטילת נשמה הוי מלשאצ"ל, ולכן 
צ"ל שגם  ע"כ  דהרי לשיטת התוס',  להבין  יש  גופא  בזה  צובע. מ"מ  רק משום  חייב רש"י 
בנצרר הדם סבירא להו דחשיב מלאכה שצריכה לגופה, וכגון: שצריך ע"י החבורה להחליש 
השרץ שרודף אחריו או שרוצה להאכילו לכלבו הבשר עם הדם. וא"כ מדוע שרש"י יסבור 

שבנצרר הדם אין זו מלאכה שצריכה לגופא, ועל יסוד מה נחלק בזה עם התוס'. 

ב
 מחדש שהאיבעיא היא על אופן הוצאת הדם 

ועפ"ז מיישב בסתירה בדברי אדה"ז
וע"כ נראה לומר בזה, בהקדים כמה דיוקים בלשון רש"י הכא ובסוגיא במס' שבת. 

דהנה כתב רש"י )ד"ה מיפקד פקיד(: "כמו פקדון כנוס ועומד ואינו נבלע בדופני הרחם 
ולפי"ז בדם  ויוצא". עכ"ל.  לו  ופותחין  בפניו  נעול  אלא שהפתח  יציאת ע"י חבורה,  להיות 
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2( עיין בספר 'שמירת שבת כהלכתה' שלמד מכאן, 
להתיר להזיז את מחוגי השעון שבת, כדי שזרם החשמל 
יתנתק מאוחר יותר, והיינו שמסיר הדבר שמונע מזרם 

שפותח  להכא  ממש  דמי  ובזה  הלאה,  לזרום  החשמל 
הכלי, היינו הסרת דבר המונע כדי שיזרום הדם.

בלוע בדופני הרחם, ובאמת לא פרש כן, אלא  כן  מיחבר חביר היה צריך לפרש דהתם הדם 
הדם  מציצת  גבי  כתב  וכן  מחברו",  מתפרק  שהדופן  בא  הוא  חבורה  ע"י  בתולים  "דם  רק 
בברית מילה בשבת )שבת קלג, א ד"ה ומוצצין(: "ואע"ג דהיא עשיית חבורה שאין הדם ניתק 

מחיבורו אלא ע"י חבורה". 

וכן בעמוד ב' בד"ה מהו דתימא, כתב: "בדם מיפקד פקיד ובמציצה אין חבורה". ובד"ה 
קמ"ל, כתב: "כשיוצא ע"י מציצה וגם שם לא כתב דהוא מובלע בדופני הרחם".

ומכ"ז משמע דס"ל לרש"י דשאלה זו אי דם מיפקד פקיד או מיחבר חביר, אינה שאלה 
אופן  על  היא  השאלה  ורק  פקיד.  מיפקד  תמיד  הוא  הדם  דבמציאות  כלל,  הדם  במציאות 
הוצאת הדם ע"י הגברא, אם הוא באופן שרק פותח פתח והדם יוצא ממילא – "מיפקד פקיד" 

– או שהוא באופן שמפרק את הדם מחיבורו, ועי"ז מוציא את הדם – "מיחבר חביר". 

וזהו שפירש רש"י בדם מיפקד פקיד שאין יציאתו ע"י חבורה שמתפרק הדופן מחברו ורק 
כפותח כלי, וכן בדם מיחבר לא כתב שהדם נבלע בדופני הרחם, אלא שדם בתולים ע"י חבורה 
הוא בא, והיינו כנ"ל שאופן יציאתו הוא ע"י חבורה ולא כפותח כלי. וכן גבי מציצה מספקא לן 
האם אופן הוצאת הדם במציצה בא ע"י חבורה או רק כפותח פתח. וזהו שפרש"י דמהו דתימא 
דבמציצה אין חבורה, והיינו כנ"ל דע"י מציצה אינו עושה חבורה כדי להוציא את הדם וקמ"ל 

דכשיוצא הדם ע"י מציצה נעשה כן ע"י מכה וחבורה. 

והנה לפי ביאור זה יובן, בפשטות הטעם מדוע בדם מיפקד פקיד אף בנצרר הדם אינו חייב 
פותח פתח והדם יוצא  משום נטילת נשמה, והיינו כיון דהוא אינו מוציא את הדם כלל ורק 
ממילא, ואינו אפי' גרמא בעלמא אלא רק הסרת מונע. ודמי לנעילת הדלת שכנגד נר הדולק 
)רמ"א סרע"ז ס"א( דמותר לסוגרה אע"פ שעי"ז עוצר את הרוח, וגורם לנר להמשיך ולדלוק, 
והיינו כנ"ל דהאדם רק מסיר את המונע )שהוא הרוח שמכבה הנר( ואין כאן איסור כלל2. וה"נ 
יובן דהוא  ולפי"ז  ואין בזה איסור כלל.  ה"ה רק מסיר המניעה שמעכבת את הדם מלצאת, 
הטעם גם גבי צובע, דהתם נמי י"ל דכיון שהוא רק פותח פתח והדם יוצא ממילא, א"כ אין זה 

האדם שצובע כלל אלא הדם מתפשט וצובע בדרך ממילא ואין כאן איסור.

והנה לפי ביאור זה יתורץ ג"כ הסתירה בדברי אדה"ז, דהנה מדברי אדה"ז משמע דס"ל 
לתווך שני שיטות אלו דרש"י ותוס'. והוא דבסי' ר"פ, גבי בעילת בתולה בשבת כתב אדה"ז 
אינו מובלע בדופני הרחם, אלא כנוס שם כמופקד  דמותר לבעול בשבת, לפי שדם בתולים 
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ומוצנע בתוך הכלי – ומשמע מדבריו שגבי מציאות הדם כן ס"ל שיש דם שמפקד פקיד ויש 
מובלע  אינו  דם(  סתם  )ולא  הבתולים"  "דם  שדוקא  הדגיש  ולכן  כהתוס',  חביר  מיחבר  דם 
כפותח  אלא  אינו  "וזה  כתב:  זה  דם  הוצאת  היתר  בסיבת  מאידך  אמנם  וכו'.  הרחם  בדופני 
הכלי שיצא הדם מתוכו", והיינו כרש"י דאין כאן מעשה של הוצאת דם כלל, אלא הדם יוצא 

ממילא. 

ויוצא שאדה"ז ג"כ ס"ל שבדם מיפקד, האיסור תלוי באופן הוצאת הדם אם כפותח כלי או 
ששובר ומפרק את הבשר. כנ"ל. 

וא"כ עד"ז יש לחלק גם בין הדין והמקרה של הוצאת הדם שבסי' שט"ז, להוצאת הדם 
בסי' שכ"ח  וכדומה, משא"כ  מכה  ע"י  דם  בהוצאת  איירי  דבסי' שט"ז  והיינו  דבסי' שכ"ח, 

איירי בהוצאת דם ע"י שאיבה ומשיכה. 

שהרי איירי התם בסי' שכ"ח שמוצץ את הדם ושואב אותו בפיו או שמניח על המכה דבר 
שמושך את הדם. והוצאת הדם באופן כזה )ע"י מציצה ושאיבה( דמי ממש למפרק, שהרי הוא 
מפרק ושולף את הדם ממקום שנתכסה בו )הבשר( כמו כל פעולה של מפרק. משא"כ בסי' 
שט"ז איירי התם כשמוציא את הדם ע"י מכה אין זה דומה למפרק כלל, כיון שע"י מכה הדם 
יוצא מכח שבירת והריסת הבשר, וכלשון רש"י ש"מתפרק הדופן מחברו" )ולא כמושך ושולף 
את הדם מהבשר(, ודמי לשובר את קליפת האגוז כדי לאכול את הפרי )סשי"ט ס"ט( שאין זה 

בכלל מפרק כלל, ולכן חייב רק משום נטילת נשמה. 

ג
אין להעמיד דרש"י ותוס' פליגי האם היא מלאכה הצל"ג או לאו 

לרש"י  ס"ל  דמדוע  רש"י,  בשיטת  החת"ס  בפירוש  להבין  צריך  עדיין  כ"ז  אחרי  אמנם, 
לחלק בין נצרר הדם )שאז חיובו משום צובע(, לבין שיצא הדם לגמרי )שאז חיובו הוא משום 
נ"נ(. והרי אדרבא גם בנצרר הדם סבירא להו דחשיב מלאכה שצריכה לגופה, וכגון: שצריך 
ע"י החבורה להחליש השרץ שרודף אחריו או שרוצה להאכילו לכלבו הבשר עם הדם. וא"כ 
מדוע שרש"י יסבור שבנצרר הדם אין זו מלאכה שצריכה לגופא, ועל יסוד מה נחלק בזה עם 

התוס'. 

נצרר הדם חשיב  ב' טעמים מדוע  )סי' שטז( הביא  ברורה  לומר, דהנה המשנה  והנראה 
מלאכה שצריכה לגופא. והם: א. כיון שרוצה להחליש השרץ וכד', כדי שלא ירדוף אחריו. ב. 

כיון שרוצה להאכיל לכלבו את הבשר של השרץ עם הדם שנצרר. 

אמנם אדה"ז בסי' שטז )סט"ז( כתב: "כגון: שצריך לגוף החי שהנשמה ניטלה ממנו או 
שצריך לדם היוצא ממנו ליתנו לכלבו או שחובל באויבו וחפץ הוא בדם היוצא ממנו שיראה 
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פ'  חל"ו  בלקו"ש  גבי מלאכת מבעיר  עד"ז  3( וראה 
ויקהל )עמ' 187( דגם התם הצריכה לגופה של המלאכה 

הוא  שהחיוב  אע"פ  לאפרו,  כשצריך  היא  )לאדה"ז( 
בעצם הוצאת האש ולא בכליון העצים, עיי"ש. 

שנצרר תחת העור, אלא הצריכה  בדם  לגופה  כלל מהו הצריכה  ביאר  ולא  באויביו".  נקמה 
לגופה כשיוצא הדם בלבד.

כדי  שיצא הדם  נ"ל דאדה"ז ס"ל דגם בנצרר הדם הצריכה לגופה של האדם, הוא  ולכן 
להאכילו לכלבו וכדו', ורק החידוש הוא שהחיוב על נ"נ זו אינו חל רק עד שיצא הדם בפועל 
מהגוף, אלא תיכף בזמן שנצרר הדם תחת העור חל החיוב דנטילת נשמה, כיון שדם זה כבר לא 
יחזור להחיות את הגוף, ונעשה כבר הנטילת נשמה בדם זה, וכמו כן יש כאן גם צריכה לגופה 
שהרי האדם רוצה בדם זה שיצא3 כדי להאכילו לכלבו, וא"כ שפיר איכא למימר שצריך לגוף 

הדם וכדלעיל. 

וסברא זו מדוייקת ג"כ בלשון אדה"ז דבהל' יג כתב: "החונק את החי עד שימות ה"ז תולדת 
שוחט, לפיכך הנוטל את הדג מספל של מים והניח עד שמת חייב, ולא עד שימות ממש, אלא 
כיון שיבש בו כסלע בין סנפיריו חייב, מפני ששוב אינו יכול לחיות". ובהלכה זו ברור מללו 

שהחיוב חל כבר כשיבש בו כסלע, אע"פ שהצריכה לגופה הוא אחרי שימות לגמרי. 

וז"ל: "המוציא דם מאחד  ובהמשך לזה כתב באותו לשון גם גבי הוצאת הדם )הל' יד(. 
מאברי החי חייב משום נטילת נשמה שבאותו מקום וכו'". וממשיך )בהל' טו( "ולא עד שיצא 
דם ממש אלא אפי' נצרר הדם חייב, ששוב לא יוכל לחזור למקומו". ומשמע שפיר כנ"ל דבא 
לחדש גבי החיוב שהוא חל כבר משעה שנצרר הדם, ולפי ביאור זה ליכא למימר במח' רש"י 
ותוס' גבי נצרר הדם, שפליגי אי הוי צריכה לגופה או לא, שהרי אותו צריכה לגופה שבהוצאת 
הדם לגמרי הוא הצריכה לגופה בנצרר הדם, ומאידך גבי זמן החיוב גם רש"י מודה שכשנצרר 

הדם כבר התנתק דם זה מהגוף ולא יחזור לגוף יותר. 

וא"כ שוב שומא עלינו לברר במאי פליגי רש"י ותוס'. 

ד
רש"י ותוס' פליגי האם בנצרר הדם איכא גדר פעולה

ויש לומר בזה דהנה התוס' כתבו דאיסור נטילת נשמה ע"י הוצאת דם, אינו מפני שמחלישו 
ומכחיש כחו אלא עצם זה שמוציא את הדם שהוא הנפש, מקרי נטילת נשמה אפי' לא החליש 
זה מזה,  נטילת נשמה שני ענינים הופכיים  יוצא שיש במלאכת  ולפי"ז  גוף החיה כלל.  את 
והיינו דבאופן שהרג לגמרי את החיה, אע"פ שלא הוציא דם כלל – חייב משום שהחלישה עד 
כדי מיתה. ומאידך באופן שהוציא דם מהחיה חייב משום הוצאת הדם, אע"פ שלא החלישה 

כלל בשום צד. 
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ועומק הענין בזה, יש לבאר ע"פ מה שחידש הרוגוצ'ובי בדיני מלאכות שבת שיש בהם, 
פועל, פעולה ונפעל. ויש מלאכות שנאסרו מצד הנפעל בלבד כגון חורש וכדו', ויש שנאסרו 

מצד הפועל כגון הוצאה, ויש שמצד הפעולה כגון כותב וכדו'. 

ועפ"ז יש להסביר גם בשני אופנים אלו שיש במלאכת חובל, והיינו דבגוונא שהרג את 
הבהמה לגמרי, האיסור הוא מצד הנפעל )המיתה(, שהרי אין כאן פעולה שמייצרת את המיתה 
אלא נעשית ממילא ע"י חניקה וכדו', ודמי לחורש שעושה גומא ע"י הוצאת העפר, דוודאי 
ממילא נעשית הגומא, ויש כאן רק  אין כאן פעולה שיוצרת גומא ורק דע"י שהוציא העפר 

גדר ואיסור בנפעל. 

ולא הרג או החליש את הבהמה, בזה האיסור הוא משום  אמנם באופן שהוציא רק דם, 
הפעולה עצמה של הוצאת הדם, דהרי מבואר לעיל שאין כאן שום נפעל כלל, שהרי אפי' לא 

החליש כלל את הבהמה חייב, ורק עצם הפעולה של הוצאת הדם ובזה הוא האיסור. 

ולפי כל זה יש לבאר בדרך אפשר מחלוקת רש"י ותוס', דפליגי האם בנצרר הדם )שכל 
האיסור הוא מצד הפעולה( איכא גדר פעולה או לא. דהתוס' ס"ל דכיון שסו"ס פעל האדם 
לנתק את הדם מהגוף, יש כאן גדר פעולה של הוצאת דם. אמנם רש"י ס"ל דכיון שלא הוציא 
פעולה  צריך  אלא  מהגוף  הדם  שהתנתק  התוצאה  לן  איכפת  לא  מהגוף,  בפועל  הדם  את 
ממשית של הוצאת דם בפועל, שלזה צריך פעולה חשובה וחזקה יותר, משא"כ בנצרר הדם 

דסגי בסתם מכה בעלמא בשביל כך, ואין ע"ז שם פעולה של הוצאת דם וכנ"ל. 

גם  והרי  הנפעל,  מצד  הוא  האיסור  דהתם  לומר  שיש  מה  דמלבד  צובע,  גבי  משא"כ 
בנצרר הדם נפעל כאן צביעה. עוד י"ל דגם פעולת צביעה יש כאן, דהרי זהו הדרך לצבוע את 
הצד הפנימי של העור, ופעולה זו אכן פעלה צביעת הצד הפנימי, ושפיר איכא גדר פעולת 

צביעה. 

ה
ביאור נוסף לדחות את קושיית התוס' מרש"י

והנה, גבי קושיית התוס' מדברי שמואל שמחייב בשוחט רק משום נטילת נשמה, אע"פ 
שתירוצו של החת"ס מתרץ גם קושיא זו, מ"מ נ"ל שלפרש"י בסוגיא התם אין כאן קושיא 

מלכתחילה. 

צובע.  משום  אמר  רב  מחייב?  מאי  משום  "שוחט  הגמ'  שואלת  התם  בסוגיא  דהנה 
ושמואל אמר משום נטילת נשמה". והתוס' )בד"ה שוחט( פרשו בשאלת הגמ', שאין שאלה 
זו מתייחסת לשוחט השנוי במשנה דל"ט אבות מלאכות, שהרי ע"ז לא שייך לומר שרב מחייב 
משום צובע, כיון שכבר שנינו מלאכת צובע במשנה, וע"כ שחיטה הוי מלאכה אחרת, אלא 

הכוונה בשאלת הגמ' היא למי ששוחט בפועל בהמה דמשום מה יהא חייב. 
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אמנם רש"י )בד"ה שוחט( פירש בשאלת הגמ', וז"ל: "שחיטה במשכן היכא, אי מעורות 
אילים למה לי בהו שחיטה בחניקה נמי סגי". ומשמע מפירושו שס"ל ששאלת הגמ' היא אכן 
על השוחט הנשנה במשנה, ורוצים לברר היכן מצינו שוחט במשכן, ודלא כהתוס', וצ"ל א"כ 
איך יסתדר פירוש זה עם קושיית התוס' דלא שייך למימר על שוחט דהמשנה דהוא משום 

צובע וכדלעיל? 

ומרקד –  בורר  זורה  גבי מלאכות  ב( שואלת  בזה דהנה הגמ' )שם עג,  יש להסביר  לכן 
"היינו זורה היינו בורר היינו מרקד" ופרש"י: "כולן מלאכה אחת הן". וע"ז מתרצת הגמ' "כל 
מילתא דהויא במשכן, אע"ג דאיכא דדמי לה, חשיב לה". ופרש"י: "חשבינן לתרוויהו כאבות 

ואע"ג דחדא נינהו". 

ולפי סוגיא זו אפשר להסביר גם בשיטת רש"י גבי שוחט, שס"ל נמי שאם היינו מוצאים 
שחיטה )בדוקא( במלאכת המשכן, אזי שפיר איכא למימר דהחיוב בשוחט הוא משום צובע, 
ואע"ג ששנינו מל' צובע לפני כן במשנה, מ"מ ע"כ איכא למימר שיש תרי גווני צובע, דכמו 
שיש תרי גווני בורר )בורר וזורה ומרקד כדלעיל(, ואעפ"כ כיון ששניהם היו במשכן חשיב להו 
התנא כשני מלאכות, ה"נ י"ל שיש תרי גווני צובע, חדא צובע הוא כשצובע הבגד וכד' ע"י 
סממנים, וחדא צביעה כשצובע בית הצוואר בדם ע"י שחיטה, וכיון ששניהם היו במשכן, לכן 

חשיב להו התנא בתרתי, וזהו שפרש"י – "שחיטה במשכן היכא הויא". 

ולפי"ז י"ל שלמסקנת הגמ' דרב אמר אף משום צובע, ר"ל דלמס' לא מצינו מל' שוחט 
במשכן, ולכן עיקר החיוב הוי משום נטילת נשמה. 

ולדרך זה י"ל אף לשמואל, דגם הוא למס' ס"ל דאיכא חיוב בשוחט גם משום צובע, ומה 
רק משום צובע, כיון שהייתה שחיטה  נ"נ, היינו להוו"א דרב מחייב  שאמר בתחילה משום 
הייתה  לא  שהרי  נשמה,  נטילת  משום  הוא  החיוב  עיקר  דודאי  שמואל  אמר  וע"ז  במשכן, 
שחיטה במשכן, אמנם למס' שפיר איכא למימר שאף שמואל ס"ל שחייב בשוחט גם משום 

צובע.

ולפי"ז אתי שפיר למימר דכ"ז )שחייב גם משום צובע( הוא רק בשחיטה שאז יוצא הדם 
ממש. אמנם בנצרר הדם שפיר איכא למימר שאף לשמואל החיוב הוא רק משום צובע בלבד, 

וממילא אתי שפיר לכו"ע מה שפרש"י שחייב משום צובע.
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בענין "בתולה נשאת ליום הרביעי"

הת' מנחם מענדל ארבוב

א
ביאור הראשונים בתקנת בתולה נשאת וקושיא בדבריהם 

החמישי;  ליום  ואלמנה  הרביעי,  ליום  נשאת  "בתולה  א(:  )ב,  כתובות  במשנה  איתא 
וביום החמישי, שאם היה לו טענת  יושבין בעיירות, ביום השני  דינין  שפעמים בשבת בתי 

בתולים היה משכים לבית דין". 

ורש"י על אתר מפרש: "אחת מעשר תקנות שתקן עזרא, בבבא קמא בפרק מרובה )פב, 
א(, מפרש לכולהו, ולכך תקנו שתינשא ברביעי שאם היה לו טענת בתולים ישכים לב"ד בעוד 
כעסו עליו, ]ואם יש שהות בינתיים יש לחוש[ שמא יתפייס ותתקרר דעתו ויקיימנה, ושמא 

היא זינתה תחתיו ונאסרה עליו". 

ובגמ' מובא הטעם מדוע דוקא נישאת ביום הרביעי ולא ביום ראשון: "אמר רב יהודה אמר 
שמואל מפני מה אמרו בתולה נשאת ליום הרביעי? שאם היה לו טענת בתולים היה משכים 
לב"ד; ותינשא באחד בשבת, שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין! שקדו חכמים 
על תקנת בנות ישראל שיהא טורח בסעודה שלשה ימים, אחד בשבת ושני בשבת ושלישי 

בשבת, וברביעי כונסה". 

ובדף ה' ע"א מביאה הגמ' הטעם מדוע אלמנה נישאת דוקא ביום החמישי, משום שכך 
היא נבעלת ליום השישי, וישנה המעלה ש"נאמרה בו ברכה לאדם", ובהמשך מביאה הגמ' 
עוד טעם: "מפני מה אמרו אלמנה נשאת בחמישי ונבעלת בשישי? שאם אתה אומר תיבעל 
בחמישי, למחר משכים לאומנתו והולך לו, שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא שמח 

עמה שלשה ימים, חמישי בשבת, ערב שבת, ושבת".

את  רק  המשנה  ציינה  מדוע  מקשים:  ועוד(  ריטב"א,  רשב"א,  )רמב"ן,  הראשונים  והנה 
יושבים",  דינים  בתי  בשבת  "שפעמים  משום  הרביעי",  ליום  נשאת  ש"בתולה  לזה  הטעם 
ולא ציינה את הטעם מדוע אינה נישאת ביום ראשון משום ש"שקדו חכמים . . שיהי' טורח 
בסעודה שלושה ימים", וכן לא ציינה גם את הטעם של אלמנה ליום חמישי משום ברכה, וכדי 

שיהי' שמח עמה שלושה ימים. 

ברכה  משום  או  שקדו  משום  לאלמנה  טעמא  פירש  דלא  "והא  וז"ל:  הריטב"א  ותירץ 
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כדאיתא בגמרא, משום דלא קביע, דאי אדם בטל הוא ולא איכפת ליה בברכה נשאת בכל יום, 
והא דלא קתני בבתולה טעמא דשקדו, דאי טריח ליה נשאת באחד בשבת, הלכך נקיט טעמא 

דאיקרורי דעתא דקביע ושייך בכל אדם".

נישאת  שבתולה  לכך  הטעם  את  ורק  אך  כתבה  שהמשנה  לכך  דהטעם  שמתרץ  היינו 
ברביעי, מפני "שפעמים בשבת בתי דינין יושבין בעיירות . . שאם היה לו טענת בתולים היה 
משכים לבית דין", היא מפני שתקנה זו היא תקנה קבועה, משא"כ אצל אלמנה, התקנה איננה 
קבועה שהרי אם הברכה של יום שישי איננה חשובה בעיניו, או שהוא אדם בטל ממלאכה 
שירצה,  יום  בכל  האלמנה  את  לשאת  יוכל  הרי  לאומנתו",  "שישכים  הטעם  בו  שייך  שלא 
וכן גם בנוגע לבתולה, מה שלא הזכירה המשנה הטעם מדוע לא נישאת ביום ראשון – מפני 
תקנת שקדו, הוא מכיון שבשעה שכבר טרח הבעל בהכנת הסעודה, יכולה הבתולה להינשא 
אף ביום ראשון, וא"כ אין זו תקנה קבועה, אך התקנה של בתולה נשאת ליום הרביעי, היא 

תקנה קבועה שלא משתנית, שפעמים בשבוע הב"ד יושבים ודנים, וזוהי מתקנת עזרא. 

משום  הרביעי",  ליום  נשאת  "בתולה  של  התקנה  מדוע  הראשונים:  בדברי  וצלה"ב 
"שפעמים בשבת כו'" נחשבת תקנה קבועה, ואילו תקנת 'שקדו' בנוגע לאלמנה ובתולה אינה 
נחשבת תקנה קבועה, לכאורה הרי כשם שבמצב בו לא שייך הטעם של "שקדו" )באלמנה - 
כשהאדם בטל, ובבתולה - כשטרח כבר בהכנת הסעודה(, אזי יוכל לשאת ביום אחר )באלמנה 
- באיזה יום שירצה ובבתולה - גם ביום הראשון(, במידה שווה גם כאשר בטל הטעם של 

"פעמים בשבת", אזי ג"כ יכול לישא באיזה יום שירצה. 

דהנה בגמ' להלן )ג, א( "אמר רב שמואל בר יצחק לא שנו אלא מתקנת עזרא ואילך, שאין 
בתי דינין קבועין אלא בשני ובחמישי, אבל קודם תקנת עזרא שבתי דינין קבועין בכל יום, 
אשה נשאת בכל יום. קודם תקנת עזרא מאי דהוה הוה, הכי קאמר: אי איכא בתי דינין דקבועין 
האידנא כקודם תקנת עזרא, אשה נשאת בכל יום". הנה מצינו שבדיוק כפי שנתבטלה הסיבה 
לתקנת 'שקדו' בטילה אף התקנה, כך גם כאשר בטלה תקנת עזרא והב"ד קבועין בכל יום, 
בתולה יכולה להינשא בכל יום, וא"כ לא מובן מדוע דוקא התקנה של "בתולה נשאת" משום 

הטעם של "פעמים בשבת", נחשבת לתקנה קבועה. 

ב
שיטת הר"ן וקושיא בדבריו

אך הנה הר"ן פליג על דברי הראשונים הנ"ל, וז"ל: "ולא נהירא לי, דבשלמא אי לא הוי 
תני דינא שפיר קאמרינן משום דלא קביע לא תני ליה, אבל כיון דדינא תני אע"ג דלא קביעה, 

אמאי לא תני בה טעמא". 

היינו דמקשה שאם אכן הסיבה שהמשנה לא כתבה הטעם של תקנות שקדו, היא מפני 
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שתקנות אלו אינם קבועות, א"כ לא הייתה המשנה צריכה לכתוב אף את עצם הדין של תקנות 
שקדו?

ומתרץ הר"ן: "לפיכך ניראה לי, דתנא מסתים להו סתומי להני טעמי, כי היכי דלא ליתי 
לזלזולי בתקנתא".

היינו, שהוא מפני שלא רצה התנא שיבואו לזלזל בתקנת חכמים, ולכן סתם התנא את 
דברי המשנה ללא כתיבת הטעם. 

וצריך להבין בשיטת הר"ן מה הסברה לומר שאם הסיבה שלא כתבנו את הטעם לתקנות 
זה,  דין  עצם  את  גם  לכתוב  צריך  אין  א"כ  קבועות,  אינם  אלו  שתקנות  משום  היא  שקדו 
דלכאורה מובן בפשטות שכאשר ישנה תקנה שאיננה קבועה, אזי מוכרחים לכתוב את הדין 
הנוגע לפועל על מנת שנדע כיצד לנהוג בשעה שתקנה זו עדיין קיימת, ובנדו"ד – במקרה 
שהאדם הוא אומן, וישנו החשש שישכים לאומנתו, אזי צריכה המשנה לומר לנו שישא את 
צריכים לכתוב,  אנו  אין  זו,  נתקנה תקנה  - מדוע  ואילו את הטעם  ה',  ביום  דוקא  האלמנה 
שהרי היא איננה תקנה קבועה, ולא נוגע לנו כ"כ לדעת מה טעמה, והכיצד למד הר"ן להשוות 

ביניהם. 

ג
יישוב כל הנ"ל ע"פ ה"שיטה מקובצת" 

והר"ן אזלי לשיטתייהו במחלוקתם בענין "דטריח ליה".  וי"ל הביאור בזה, דהראשונים 
דהנה לאחר שהגמ' מביאה דהאידנא - שבטלה תקנת עזרא, אשה נישאת בכל יום, מקשה 
הגמ' "הא בעינן שקדו", ומתרצת הגמ' דהכא איירי "דטריח ליה" - היינו מכיון שכבר טרח 

הבעל בהכנות לסעודה, ממילא אין את החשש שלא יטרח. 

לאחר  שרק  ס"ל  דהריטב"א  והר"ן,  הריטב"א  מחלוקת  מקובצת  בשיטה  ע"ז  ומביא 
שנתבטלה תקנת עזרא, יהי' ניתן לשאת אשה בכל יום באם כבר טרח בהכנות לסעודה, אך 
קודם שנתבטלה תקנת עזרא, אף אם כבר טרח בהכנות לסעודה, לא יהי' ניתן להינשא אפי' 
ביום א'. דאף שאין את החשש שתתקרר דעתו של הבעל, שהרי למחרת ביום ב' הב"ד יושבים, 
אעפ"כ לא ניתן להינשא אלא רק ביום רביעי. ואילו הר"ן פליג על הריטב"א וסובר שאף קודם 
שנתבטלה תקנת עזרא, בשעה שכבר טרח בהכנת הסעודה יכול להינשא ביום א', משום דזיל 
בתר טעמא, ואז הרי אין את החשש שתתקרר דעתו של הבעל, מכיון שלמחרת ביום ב' הב"ד 

יושבים ודנים. 

וז"ל "השיטה מקובצת": "הא כתיבנא לעיל דלשיטת רש"י דוקא היכא דליכא תקנת עזרא 
דאשה נשאת בכל יום, הוא דאמרינן דכי טריח ליה נשאת בכל יום, אבל היכא דאיכא תקנת 
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עזרא דאין האשה נשאת אלא ביום שמחרתו ב"ד דחיישינן לאקרורי דעתא, אין האשה נשאת 
אלא בד', דתקנה קבועה שנו כאן, וכן כתב הריטב"א ז"ל ביבמות כל מדות חכמים כך הם, 
שלא לחלוק בגזירותיהם ותקנותיהם, דאי לא, לא קיימי כלל, ואם אתה מחלק בהם נתפרדה 
החבילה. ע"כ. והכי איתא בכמה דוכתי, הילכך אם אתה אומר תנשא באחד בשבת היכא דטריח 
ליה, אף הם ינשאו בשאר הימים ולא יחושו לחששא דאקרורי דעתא. ולמדתי כן מיסודו של 
הר"ן ז"ל כדכתיבנה לעיל, ולא כותיה דלדידיה היכא דטריח ליה בכל זמן, אשה נשאת בכל 

יום, ואפילו לבתר תקנת עזרא". 

והר"ן. דהריטב"א שסובר שדוקא  בין הריטב"א  ניתן לבאר את סברות המחלוקת  עפ"ז 
תקנת שקדו אינה תקנה קבועה, ואילו תקנת "בתולה נשאת ליום הרביעי" משום "שפעמיים 
בשבת כו'" היא תקנה קבועה, זאת מכיון שס"ל לשיטתו שקודם שבטלה תקנת עזרא, אזי 
אפי' אם כבר טרח בהכנת הסעודה ליום הראשון, לא יוכל להינשא בראשון, אף שבטל הטעם 
של שקדו, מפני שלא חילקו חכמים בגזירותיהם ובתקנותיהם, ממילא יוצא שכל זמן שקיימת 

תקנת עזרא, קיימת גם התקנה של "בתולה נשאת" בכל המצבים והיא תקנה קבועה. 

'שקדו' – שכבר  בזמן תקנת עזרא אם בטל הטעם של  ואילו הר"ן ס"ל לשיטתו, שאף 
טרח בהכנת הסעודה, יכול להינשא ביום א' – שיש למחרתו ב"ד, וממילא יוצא שגם התקנה 
של "בתולה נשאת ביום הרביעי" מפני הטעם של "פעמיים בשבת וכו'", אף היא איננה תקנה 
קבועה, שהרי בשעה שכבר טרח בהכנת הסעודה, איננו מחויב להינשא דוקא ביום הרביעי, 
ויכול להינשא אף ביום ראשון, ואעפ"כ כתבה המשנה את טעם הדבר, לפי"ז מובן סברתו של 
הר"ן, שאם מפני שתקנת שקדו אינה תקנה קבועה ע"כ לא נקטה המשנה את טעמה, א"כ 
הוי ליה גם לא לכתוב את הדין, שהרי גם תקנת בתולה נשאת ברביעי היא לא תקנה קבועה, 

ואעפ"כ נקטה המשנה את הטעם. 

ע"פ כל הנ"ל תובן סברת הראשונים, שדוקא תקנת בתולה נשאת ליום הרביעי הוי תקנה 
קבועה, לפי שלמרות שבשעה שתתבטל תקנת עזרא אזי גם תקנת בתולה נשאת תתבטל, אך 
אעפ"כ כל זמן שתקנה זו עדיין קיימת, היא קיימת באופן קבוע, דהא בזמן התקנה אפי' אם 
כבר טרח בהכנת הסעודה, לא יוכל להינשא ביום ראשון, אלא אך ורק ביום הרביעי יהי' ניתן 

להינשא, ולכן תקנה זו נחשבת תקנה קבועה.

ד
קושי על ביאור הנ"ל דסוכ"ס אף תקנה זו אינה קבועה

אך עדיין ק"ק בדברי הראשונים, דאף שאמנם כל עוד תקנת עזרא קיימת אזי גם תקנת 
כיצד  וא"כ  התבטלה,  עזרא  תקנת  סוכ"ס  הרי  בקביעות,  קיימת  רביעי  ביום  נשאת  בתולה 
קבועה, דבפשטות הכוונה שהיא קבועה בתמידיות.  הינה תקנה  זו  כותב הריטב"א שתקנה 
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ולאידך בתקנת שקדו, למרות שבשעה שכבר טרח בהכנת הסעודה, אזי יכול להינשא באיזה 
יום שירצה, אך אעפ"כ תקנה זו יותר קבועה במידה מסויימת, בזה שתמיד חל החיוב לטרוח 

בסעודה, ואף לאחר שבטלה תקנת עזרא. 

מהטעם  הרבעי",  ליום  נשאת  "בתולה  של  התקנה  שגם  שלמרות  לומר,  ניתן  בפשטות 
ליום  מתייחסת  ה"ה  קיימת  שהיא  בשעה  אעפ"כ  להתבטל,  יכולה  כו'"  בשבת  ש"פעמיים 
מסוים או יום ראשון או ביום רביעי, אך התקנה של שקדו אינה מתייחסת כלל ליום מסוים, 
אלא אך ורק שצריך לטרוח בהכנת הסעודה, ולא משנה באיזה יום יהי' הנישואין, וכן באלמנה 
לא משנה כ"כ באיזה יום מסוים תינשא בו, אלא רק שלא ישכים למחרת לאומנתו, ולכן דוקא 

התקנה של פעמיים בשבת המתייחסת ליום מסוים נחשבת תקנה קבועה. 

אך ק"ק לומר כן מפני ב' טעמים: א. מלשון הריטב"א "משום דלא קביע" משמע שלא 
רק שהתקנה אינה מתייחסת ליום מסוים, אלא שהתקנה עצמה אינה תקנה קבועה. ב. אף 
ליום מסוים, הא  אינה קבועה, פירושה שהיא לא מתייחסת  זו  נאמר שהכוונה שתקנה  אם 
לכן המשנה לא  ליום מסוים  זו לא מתיחסת  לומר שמפני שתקנה  גופא קשיא מה הסברה 
מזכירה אותה. במילים אחרות: מה גורע בחוזק התקנה בכך שאינה מתייחסת ליום מסוים? 
הרי אדרבה התקנה של שקדו לכאורה הרבה יותר חזקה וקבועה, שהרי היא אינה תלויה בדבר 
מסוים, ולכן היא קיימת בכל הזמנים שתמיד צריך להסתדר איתה )או ע"י שהאדם הוא בטל 
- באלמנה, או ע"י שטרח בסעודה - בבתולה(, משא"כ תקנת "ישכים לאומנתו" כל מציאותה 

תלויה בתקנת עזרא, וכשבטלה תקנת עזרא ה"ה מתבטלת לגמרי.

גם צלה"ב דהנה בדף ג ע"ב מקשה הגמ' בנוגע לזמן השמד, "וליעקריה" היינו שנעקור את 
התקנה של "בתולה נשאת ליום הרביעי" מפני השמד, ומתרצת הגמ' "גזירה עבידא דבטלא, 
ותקנתא דרבנן מקמי גזירה לא עקרינן". משמע שדוקא גזירה עבידא דבטילה, ואילו תקנת 
חכמים לא עבידא דבטלה, ולכאורה הרי בעמוד קודם משמע שכשבטלה תקנת עזרא, אזי אף 

תקנת "בתולה נישאת ליום הרבעי" בטלה. 

ה
חילוק בין תקנת בתולה נשאת לתקנת שקדו

ואולי י"ל הביאור בזה שהיא הנותנת: דוקא בגלל שתקנת "בתולה נשאת" תלויה בתקנת 
עזרא הרי זה גופא, נותן את החוזק והקביעות לתקנה, שלכן היא נקראת תקנה קבועה, דהנה 
מצינו ענין מיוחד בתקנת עזרא שלא מצינו בשאר התקנות, שעזרא תיקן עשרה תקנות ביחד, 
ואם תתבטל תקנה אחת יתבטל כולם, וז"ל השיטה מקובצת: "ויש לומר דלכך כתב רש"י ז"ל 
אחד מעשר תקנות שתקן עזרא וכו', פי' כיון דזו היא אחד מעשר תקנות אי מתקנינן לעקור 
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דהיינו  ובב"ק פרק מרובה מפרש טעם תקנותיו".  כולהו תקנותיו,  הרי עקרת  מינייהו  חדא 
שלכל אחת מתקנותיו של עזרא יש בהם כח לא רק של אותה תקנה בלבד, אלא כח של כל 
העשר תקנות, ואם תקנה אחת תתבטל ממילא כל התקנות יתבטלו. עפ"ז יובן למה תקנה זו 
נקראת תקנה קבועה ביחס לתקנות "שקדו", מכיון שתקנות "שקדו" עם היותן תקנת חכמים 

וכו', אין בהם את הכח המיוחד של תקנת עזרא, שהיא כנ"ל כלולה מעשר תקנות. 

ו
קושיא ע"פ הנ"ל וביאור ה"בית אהרן" 

אלא, שלפי דברי ה"שיטה מקובצת" יוקשה ביותר איך יכול להיות שתקנת עזרא התבטלה, 
והרי בשעה שאחת מעשר התקנות מתבטלות, כל התקנות מתבטלות כנ"ל. 

והנה ה"בית אהרן" מקשה מעצם ענין ביטול התקנה, שהרי "אין בי"ד יכול לבטל דברי ב"ד 
חברו, אא"כ גדול הימנו בחכמה או במנין", כמ"ש הרמב"ם בהלכות ממרים )פ"ב ה"ב( וז"ל: 
"בית דין שגזרו גזרה או תקנו תקנה, והנהיגו מנהג ופשט הדבר בכל ישראל, ועמד אחריהם 
בית דין אחר ובקש לבטל דברים הראשונים ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג, 

אינו יכול עד שיהי' גדול מן הראשונים בחכמה ובמנין". 

ומתרץ ה"בית אהרן" שזה מה שעונה רב שמואל בר יצחק: "אי איכא בתי דינין דקבועין 
בכל  נתפשטה  לא  שהתקנה  שמדובר  יום".  בכל  נשאת  אשה  עזרא,  תקנת  כקודם  האידנא 
ב"ד קטן לבטל  יכולים אפי'  ומכיון שכן  יום,  בכל  דין שהיו תמיד קבועין  ויש בתי  ישראל, 

התקנה. 

אך עדיין קשה ל"שיטה מקובצת", איך יכול להיות שהתבטלה תקנת עזרא, הרי בשעה 
שתקנה אחת מתבטלת מתבטלים יחד איתה כל העשר תקנות. 

ז
יישוב הנ"ל ע"פ שיטת התוס' בסוגיין

אדרבה  אלא  התבטלה  לא  עזרא  תקנת  מקובצת"  ה"שיטה  שלדעת  בזה:  הביאור  וי"ל 
דקודם  ר"ת  "ואומר  וז"ל:  דינים"  "שבתי  ד"ה  א(  )ג,  התוס'  כשיטת  דסובר  יותר,  התחזקה 
תקנת עזרא לא היו קבועים בכל יום, אלא כשהיו צריכין לשום דין היו יושבין בכל יום ויום, 
ועזרא תיקן שיהיו קבועין בב' ובה' וכל הרוצה לדון יבא וידון". ז"א שתקנת עזרא היא לא 
שהב"ד יהיו רק ביום שני וחמישי ולא בשאר הימים, אלא שקודם תקנת עזרא היו יושבין רק 
בזמן שהיו קוראין להם לדון, ותיקן עזרא שבשני וחמישי ישבו הבי"ד כל היום. וא"כ כשב"ד 

קבועים בכל יום ה"ז ודאי לא מבטל את תקנת עזרא, אלא אדרבה מוסיף עליה ומחזקה.
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ח
ביאור קושיא הנ"ל )ס"ו(

ע"פ כל הנ"ל יובן, דבאמת כיון שתקנת עזרא קיימת ולא זו בלבד אלא שהתחזקה, א"כ גם 
התקנה של בתולה, כיון שהיא תלויה בתקנת עזרא, ה"ה ממשיכה להיות קבועה, אלא מכיון 
שתקנת עזרא התווספה, וכעת הב"ד פתוחים בכל יום, לכן גם הבתולה שהיא תלויה בתקנת 

עזרא, יכולה להינשא בכל יום. 

ובסגנון אחר: כבר מתחילת התקנה של בתולה נישאת ליום הרבעי, תיקנו חכמים שבמצב 
שבתי דינים קבועים בכל יום, תוכל גם הבתולה להינשא בכל יום. ז"א דמה שהגמ' אומרת 
שהאידנא שיש בתי דין קבועים אשה נישאת בכל יום, ה"ז נכלל בתוך תקנת חכמים ש"בתולה 

נישאת ליום הרביעי". 

ואולי ניתן להביא לזה סימוכין מדברי הריטב"א על אתר ד"ה "אי איכא", וז"ל: "פי' והא 
קמ"ל דאע"ג דדבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו )ביצה ה, א(, שאני הכא דמעיקרא כשנשנית 
משנתינו על דעת כן נשנית, דכי איכא בתי דינים קבועים בכל יום דליהדר דינא כדמעיקרא". 
ואולי י"ל בדעתו שלא הכוונה שמכיון שעל דעת כן נשנית יש בכח הב"ד לבטל התקנה, אלא 

הפשט הוא שכחלק מהתקנה הוא ש"האידנא . . אשה נישאת בכל יום".

ט
קושי לפי הנ"ל בשיטת הר"ן ויישובה ע"פ שיטת הטור

אך לפי כל הנ"ל ק"ק לשיטת הר"ן, דאף שאמנם לשיטתו אף תקנת בתולה נשאת ביום 
רביעי - מפני הטעם של ישכים, היא אינה תקנה קבועה, אך אעפ"כ עדיין ישנו הבדל גדול בין 
תקנת ישכים לתקנת שקדו, שתקנת ישכים היא תלויה בתקנת עזרא, וקיימת בתמידות כנ"ל, 

משא"כ תקנת שקדו, וא"כ כיצד משווה בין שתי התקנות )כנ"ל ס"ב(. 

וז"ל:  עזרא,  תקנת  לטעם  בנוגע  מקובצת"  ה"שיטה  מש"כ  ובהקדים  בזה,  הביאור  וי"ל 
יום  בכל  אותה  כשמוציאין  מתבזת  שהייתה  תיקן,  תורה  ספר  בזוי  דמשום  דמתרצי  "ואית 
היא  עזרא  לתקנת  דהטעם  א(,  סי'  )חו"מ  הטור  כתב  וכן  ע"כ".  נהירא  ולא  עליה,  לישבע 
"משום טירחא לאפוקי ספר תורה" שלפי שיטת הטור יוצא שתקנת עזרא הייתה דרק ביום 
ב' וה' ישבו הב"ד ולא בשאר הימים משום ביזוי הס"ת, וא"כ האידנא שהב"ד יושבים בכל יום 
התבטלה תקנת עזרא, ולפי"ז י"ל שהר"ן ס"ל כשיטת הטור, וממילא לשיטתו יוצא שתקנת 
וס"ל כדעת התוס' הנ"ל, משום  זה  עזרא התבטלה, אך ה"שיטה מקובצת" פליג על ביאור 
דלשיטתו בשעה שבטלה תקנה אחת מעשר תקנותיו של עזרא ממילא מתבטלים כל שאר 

התקנות. 
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אונס שכיח בתשלומי מזונות

הת' עמוס שניאור ברדה 

 א
קושיא בדברי הגמ'

איתא בכתובות )ב, א( "אמר רב יהודה אמר שמואל מפני מה אמרו בתולה נשאת ליום 
הרביעי? שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לב"ד; ותינשא באחד בשבת, שאם היה לו 
טענת בתולים היה משכים לבית דין. שקדו חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא טורח בסעודה 
שלשה ימים, אחד בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת, וברביעי כונסה. ועכשיו )ובשביל תקנה 
זו הוא מעוכב מלכנוס באחד בשבת, מעתה אותה ששנינו וכו' – רש"י( ששנינו שקדו, אותה 
ששנינו הגיע זמן ולא נישאו – אוכלות משלו ואוכלות בתרומה, הגיע זמן באחד בשבת מתוך 
שאינו יכול לכנוס מעלה לה מזונות, לפיכך )רב יוסף מסיים לה משמיה דנפשיה ומסבריה, 
ואמר לפיכך הואיל ולמדנו שהמעוכב מחמת אונס אינו חייב לזונה, חלה הוא כו' – רש"י( חלה 

הוא, או שחלתה היא, או שפירסה נדה – אינו מעלה לה מזונות". עכ"ל הגמ'.

וצריך ביאור, דהנה בעמוד ב' איתא "אמר רבא ולענין גיטין אינו כן. אלמא קסבר רבא 
אין אונס בגיטין". היינו, דבשונה מקידושין, בגיטין לא מתחשבים בטענת אונס, וכאילו אינה 
קיימת ואין לה מקום, וכלשון רש"י )ד"ה אלמא קסבר( "אין טענת אונס בגיטין". ובהמשך 
מבררת הגמ' "מנא ליה לרבא הא", ואחת האפשרויות היא "מהא דההוא דאמר להו אי לא 
אתינא מיכן ועד תלתין יומין ליהוי גיטא, אתא בסוף תלתין יותין ופסקיה מברא, אמר להו 
חזו דאתאי חזו דאתאי, אמר שמואל לאו שמיה מתיא". שמכאן מוכח שלא מתייחסים בגיטין 
לטענת אונס. אך דוחה זאת הגמ' "ודלמא אונסא דשכיח שאני, דכיון דאיבעי ליה לאתנויי ולא 
אתני, איהו אפסיד אנפשיה". והיינו, שזה שלא מתחשבים בסיפור ההוא בטענת האונס של 

הבעל, הוא משום שזהו אונס שכיח, אך באונס רגיל עדיין נאמר שכן יש טענת אונס בגיטין.

ומדברי הגמ' נמצא, שגם כשמתייחסים לטענת אונס, הנה לא כן באונס שכיח. וכך נלמד 
וא"כ כשהבעל מתחייב  כן באונס שכיח,  לעניננו, דהגם דיש טענת אונס בקידושין, אך לא 
לשלם מזונות בהגעת זמן ונאנס, הוי אונס שכיח, כי ישנו חשש רבתי דילמא יפול )ההגעת 

זמן( בשאר ימי השבוע ולאו דוקא ביום רביעי - ומדוע נפטר מתשלומי מזונות.

ס"ד  )כדלקמן  שם  הגמ'  למסקנת  שכיח(  לאונס  רגיל  אונס  בין  )החילוק  כן  שאינו  ואף 
באריכות(, שהרי לדברי רבא "אין טענת אונס בגיטין" כלל, גם באונס דלא שכיח ]ומטעם 
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ד'משום צנועות ומשום פרוצות'[, וא"כ אין הבדל בין אונס שכיח ללא שכיח ומדוע שנחלק 
כן, אך עדיין יש לומר, שמזה שהובאה סברא זו במהלך השקו"ט בגמ', נלמד שיש לה מקום, 
וע"כ הן אמנם דשם אינו נוגע למעשה, הנה זהו מסיבה מיוחדת, משום פרוצות כו' שלכן בכל 
אונס אין לו מקום, אך בעניננו י"ל שהא שיש טענת אונס הוא רק באונס דלא שכיח, אך לא 

כן באונס דשכיח.

ובפרט לפי דברי התוס' )ג, א. ד"ה איכא( דמחלק להלכה בין "ג' ענייני אונס", ולגבי סוג 
האונס הב' כתב, וז"ל: "ואונס דשכיח כגון ההיא דפסקיה מברא אפילו לאיכא דאמרי אין אונס 
דאיבעי ליה לאתנויי". הרי, שאפי' ללישנא הב' בדעת רבא, יש חלוקה ברורה בין אונס רגיל 
לאונס דשכיח, שלמרות שאונס רגיל כן מתקבלת טענתו, הנה את טענת אונס במקרה שהוא 
שכיח, אין מקבלים. וא"כ נאמר כך בעניננו וכנ"ל, שלמרות שיש טענת אונס בקידושין, הנה 

במקרה של אונס שכיח לא נקבל את טענתו.    

ב
קושיא נוספת בדברי הגמ' ומבאר ע"פ המהרש"א והרמב"ן

והנה, עוד יש להקשות בסוגיין, דמדברי הגמ' הנ"ל משמע, שהטעם לכך שהבעל פטור 
מתשלומי מזונות )כשהגיע זמן בא' בשבת( הוא משום דתקנו רבנן שכונסה ביום ד', כי שקדו 
על תקנת בנות ישראל שיהא טורח בסעודה ג' ימים כו', ותקנה זו דוחה את התקנה שכשהגיע 

זמן ולא נשאו אוכלות משלו כו'.

אך לכאורה אינו מובן, דמאי אלימא האי תקנתא מהאי תקנתא, דהרי ב' תקנות הן בשביל 
ולטובת בנות ישראל.

והנה, התירוץ הנראה לזה בפשטות הוא, שאין פי' הדבר שהתקנה דשקדו דוחה את התקנה 
ובכדי  בממון,  את הבעל  הרי תקנה שמחייבת  היא  זמן  דהגיע  דסו"ס התקנה  זמן",  ד"הגיע 
להוציא מאדם ממון צריך סיבה מיוחדת ומוצדקת, וכאשר אינו אשם בכך שלא נשאה כשהגיע 

הזמן, שהרי חכמים הם אלו שתיקנו שיהא טורח בסעודה כו', "אינו מעלה לה מזונת".  

אך הנה כתב המהרש"א, וז"ל: "ואפשר לומר דקושטא קאמר דבעי ג' ימים טורח סעודה, 
ונ"מ אם הגיע זמנה ביום ב' וביום ג', אינו מעלה לה מזונות, כיון דאיכא עיכובא הוי נמי משום 
שמחת סעודה של חתונה דידה, אבל משום טענת בתולים ה"ל כאילו הוא המעכב דלאו תיקון 
דידה הוא, אבל א"כ הוא, אם הגיע זמנה ביום ה' וביום ו', יעלה לה מזונות, כיון דלית ביה 

טעמא דשקדו אלא טענת בתולים דאינו תיקון שלה, ודו"ק". 

אינה  בתולים,  טענת  משום  ד'  ליום  נשאת  שבתולה  חכמים  שתקנת  משמע,  ומדבריו 
מספיקה כדי לפוטרו מלזון אותה באם הגיע זמן ביום ב' או ג', משום שטענה זו היא לטובתו 
ולא לטובתה. ולכאורה לפי סברתינו דלעיל, מדוע יש נפק"מ בין אם העיכוב הוא מצד תקנה 
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של טובתה )שאז פטור מלפרנסה( לבין עיכוב מצד טענה של טובתו )שאז חייב בתשלומין(, 
והרי כיון דסו"ס זוהי תקנת חכמים שמונעת ממנו לישא אותה באותו יום, והכיצד נוציא ממנו 

ממון כשהעיכוב היא שלא באשמתו.

ונצטרך לומר שמדברי המהרש"א נמצינו למדים, שכן אזלינן אחר טובת בנות ישראל, ולכן 
גם אם התקנה היא זו שמונעת ממנו לישא אותה בפועל, יהי' חייב לזונה. דנאמר שמלכתחילה 
כיון  אך  הבעל,  שלטובת  תקנה  זוהי  הרי  הרביעי,  ליום  נישאת  שבתולה  חכמים  כשתיקנו 
שמחפשים את טובת בנות ישראל, באו לקראתו אפי' בתקנה זו עד הגבלה מסויימת. והיינו, 

דכאשר מצד תקנה זו לא יוכל לישא אותה כשהגיע הזמן, הנה יהי' חייה לזונה.   

עכ"פ חזינן מדברי המהרש"א שכל הטעם שדחינן את תקנת הגיע זמן מפני תקנת שקדו 
הוא, כי תקנת שקדו היא תקנה שנוסדה בעבורה ולטובתה שיטרח וישמח בה, לכן משום זה 
יכול לדחות תקנת הגיע זמן שגם היא תקנה דידה, אבל טענת בתולים דזה הוי תקנת הבעל 
לא דחינן תקנה שלה מפני תקנת הבעל. ומשום תקנת שקדו דוקא פטרינן מתשלומי מזונות, 
אבל מהטעם שיבוא לב"ד אם לא ימצא בתולין לא נפטור אותו מתשלומי מזונות כי אין בכך 

תקנת בנות ישראל. 

וכיון בעצם הסברה לדעת הרמב"ן, שהתקנה נתקנה מפני שמחת החתונה דהיינו שישמח 
וכו', ה"ק דאי לאו הך ברייתא הוה אמינא  וז"ל: "הא דאמרינן ועכשיו ששנינו שקדו  עמה, 
טעמא דשאינה נשאת בא' בשבת משום ברכה הוא, וא"כ מעלה לה מזונות דאיהי לא מפקדא 
אפריה ורביה ולא איכפת לה בברכה. אבל השתא דמשום שקדו הוא איכא נמי הנאה לדידה 

בסעודת ז' ימים". 

ולפי שיטתם אפשר לבאר מדוע מעדיפינן תקנת שקדו על תקנת הגיע זמן, כי בתקנת 
שקדו "איכא נמי הנאה לדידה וכו'", כלומר שהיות וזה תקנה לאישה, נוסף על כך שזה תקנת 
הבעל שגם הוא יהי' שמח עמה ולא יטריח עצמו בז' ימים אלו, משום כך ידחה תקנת הגיע 
זמן דזה הוי תקנה דידה בלבד, משא"כ בשאר ימים לא אמרינן מפני שבשאר ימים הוי תקנת 

הבעל בלבד, ולכן לא דחינן תקנת הגיע זמן ואה"נ שיהי' חייב במזונות1. 

]אמנם הדגיש המהרש"א שתקנת שקדו הוא ג' ימים, ולכן האפשרות לחייבו ממון הם 
והו"ל לאסוקי אדעתיה.  זהו הוי אונס שכיח  וא"כ  בימים ה־ו א"כ הדרא הקושיא לדוכתא, 
איברא דמצינו במהר"ם שיף שכתב דג' ימים דמוזכר בברייתא אינו מוכרח, כי י"ל שלטרוח 

הימים  ג'  בין  מחלק  דאינו  י"ל,  לרמב"ן  1( אמנם 
ׁׁׁ)דתקנת שקדו( לשאר ימים )דטענת בתולים( – דאינו 
דגם  דס"ל  לומר  מקום  דיש  משום  מזונות,  לה  מעלה 
פסול  יטילו  שלא  וכגון:  דידה  תקנה  יש  ימים  בשאר 
וכו'"  ששנינו  "ועכשיו  בגמ'  דאמרינן  והא  בנישואיה. 

י"ל דמוסב  נפטר מתשלומים,  זו  דמשמע דמצד תקנה 
בתולים(  טענת  בו  )דאין  בשבת"  באחד  זמן  "הגיע  על 
דיש  ו־ג(  ב  ימים  גם  )כולל  ימים  שאר  על  ולא  דוקא, 

בהם טענת בתולים.
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כן  ובאם  ימים.  ג'  נקט  בתולים  טענת  משום  לשאת  איסור  ויש  היות  אלא  אחד,  ביום  סגי 
ביום  דוקא  הזמן  שיגיע  אדעתיה  לאסוקי  לו  היה  לא  כי  שכיח  אונס  אין  שהכא  לומר  יתכן 

הראשון[. 

ג
דחיית הביאור דהמהרש"א והרמב"ן

מ"מ דוחק להסביר כן:

א. מסוף דברי הרמב"ן שהקשה "ומיהו תמיה לי מילתא אמאי קתני בברייתא על תקנת 
המשתה  ימי  בז'  יטריח  שלא  כדי  למימר  ואיכא  היא,  נמי  ישראל  בני  תקנת  ישראל,  בנות 
בצרכי המשתה ולא ישמח עמה, לפיכך שקדו על תקנתה שיהא הכל מזומן ויהא שמח עמה 
ז' הימים". מעצם השאלה משמע שצריך לשלול כאן את טובת הבעל שלכן שקדו על תקנת 

בנות ישראל דוקא. וא"כ אין עדיפות בין התקנות. 

ב. א"כ היכי למדינן לחלה, הרי תקנת "שקדו" זה תקנתה דידה ולכן פטרינן מתשלומי 
מזונות, כי גם תקנת "הגיע זמן" הוי תקנתה דידה, אבל בחלה אין זה משום תקנתה דידה, 

ומשמע שמשום דילפינן ששקדו דוחה את הגיע זמן לפיכך חלה הוא וכו'. 

ועכשיו  לפרש,  בדעתי  "והיה  שעב(:  )סי'  הריב"ש  בשו"ת  זו  סברא  דדחה  מצינו  ]וכן 
ששנינו שקדו כלומר ומשום תקנתה ותועלתה, אינו יכול לכונסה בא' בשבת, אינו מעלה לה 
מזונות. אבל הגיע זמן בשאר הימים, מעלה לה, שלא רצו להפסידה מזונותיה, כיון שתקנת 
כן  נראה  אין  אבל  ולנזקה.  כנגדה  היא  אבל  לתועלתה,  אינו  הימים,  בשאר  הנשואין  איחור 
מלשון: 'מתוך שאין יכול לכונסה' וכן 'ומביעא דחלה הוא'". וביאור דבריו, מלשון הגמ' מתוך 
שאינו יכול לכנוס משמע שאינו מעלה לה מזונות, אינו מטעם שזהו לטובתה, אלא כי אינו 

יכול לכנוס מפני היותו אונס[.

הו"ל  הרי  מזונות,  אותו מתשלומי  פוטרים  איך   – עומדת  במקומה  הב'  הקושיא  וכן  ג. 
לאסוקי אדעתיה שיהי' כן, והוי אונס שכיח ]ודברי המהר"ם שיף דוחק לומר כן, מהא דבהמשך 
הגמ' אמרינן )ד, ב( "בשני לא יכנוס", ואם אמרינן שעיקר התקנה היא יום אחד, מדוע לא 

יכנוס הרי ביום שני אין את הטעם של טענת בתולים[. 

ד
ביאור מדוע אין לומר כמסקנת הגמ' ודחיית ביאור המאירי

ושמא היה אפשר לתרץ גבי הקושיא דהוי אונס שכיח, דמעיקרא קושיא ליתא כי כל דברי 
הגמ' לקמן )ב, ב( שאמרה כן הוא רק להוו"א דדילמא שמואל אמר כן, כי התם הוי אונסא 
אבל  אדעתיה.  לאסוקי  הו"ל  כי  אונס,  שמיה  יקרא  לא  כן  דמשום  קס"ד  היה  ולכן  דשכיח, 
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חיישינן  ופרוצות, דבצנועות  צנועות  בגיטין הוא משום  אונס  למסקנת הגמ' שהטעם שאין 
שמא מיעגנא, ובפרוצות חיישינן שמא תינשא אף שלא גורשה מבעלה הראשון, היה אפ"ל 

שכן הוא גם בדברי שמואל שפסל גט זה משום תקנת צנועות ופרוצות.

ודוחק לומר כן, מדהקשה ר"י בתוס' )ג, א ד"ה איכא( היכי אמרינן דאין טענת אונס בגיטין, 
הרי הגמ' בגיטין מסיקה )גיטין עג, א( דבין דאמר הרי זה גיטיך אם מתי מחולי זה, בין אם 
אמר אם לא אעמוד מחולי זה ונפל עליו הבית או נשכו נחש או אכלו ארי, דלא הוי גט, אלמא 
דיש אונס בגיטין, ואיך אמר הכא דאין טענת אונס בגיטין. ותירץ: "דג' ענייני אונס הן, דאונס 
דלא שכיח כלל, כההיא דמי שאחזו אפי' ללישנא קמא דרבא דהכא יש אונס, דלא שייך התם 
לתקן משום צנועות ומשום פרוצות, דלעולם לא סברי צנועות דנפל עליו הבית או שהכישו 
נחש כיון דלא שכיח כלל, ומשום פרוצות נמי ליכא למיחש כיון דלא שכיח שיעשה כן. ואונס 
דשכיח כגון ההיא דפסקיה מברא אפילו לאיכא דאמרי אין אונס דאיבעי ליה לאתנויי. אבל 

אונס דשכיח ולא שכיח בהא פליגי תרי לישני דרבא". 

ומוכח שכל תקנת צנועות ופרוצות דסברה דאניס, הוא רק באונס שכיח ולא שכיח. כלומר 
שהחשש בצנועות הוא דהם יעלו על דעתם שמא הוא נאנס, ומוכרח לומר דזהו אונס שכיח 
ולא שכיח כי רק אונס כזה יעלו על דעתם שמא נאנס, אבל אונס לא שכיח כלל לא מעלות 
על דעתם, ואה"נ באונס שכיח שאף שיעלו על דעתן שיאנס אונס כזה, מ"מ יסברו שהיה לו 

להתנות כן ומדלא התנה אפסיד אנפשיה. 

הנה ברשב"א מצינו שהוכיח כן באו"א, מכך שגם ללישנא בתרא דסברה דיש אונס בגיטין, 
מ"מ אם זהו אונס שכיח לא הוי שמיה אונס, כי הו"ל לאסוקי אדעתיה, מכך שהגמ' שאלה 
מהת"ש מההוא דפסיק מברא, ותירצה דהתם הוא משום דהוי אונס שכיח, וכל הפלוגתא היא 
רק באופן דשכיח ולא שכיח, וא"כ באונס שכיח לא פליג על לישנא קמא דלאו שמיה אונס, 
ולא מטעם דתקנת צנועות ופרוצות, דבאם כן נימא גם באונס שכיח ולא שכיח, אלא מטעם 

כי הו"ל לאסוקי אדעתיה ולהתנות. 

איברא, דהמאירי הרגיש בקושיה הב' דהאם גם בהגעת זמן איכא למימר דבאונס שכיח 
אינו מעלה לה מזונות, וז"ל: "אונס זה שכתבנו שמפקיע ממנו חיוב מזונותיה הבא מצד הגעת 
זמן, אין בו חילוק בין אונס המצוי לשאינו מצוי, והוצרכתי לכתוב דבר זה, מצד מה שראיתי 
נסתחפה  נאמר  עד שתירצו שלא  נסתחפה שדהו,  דין  דוחין  אנו  היאך  זו,  בסוגיא  שמקשין 
שדהו, אלא במה שאינו מצוי כגון בתולים ומומין, אבל חלה או חלתה או פרסה נדה אונס 
מצוי הוא. אלמא שבאונס שאינו מצוי מיהא מעלה לה מזונות. ואין זה כלום, ובהדיא אמרו 

דרך כלל כל אנסא לא אכלה". 

דין אונס דלא שכיח כלל דלכו"ע שמיה אונס,  אלא שדברי המאירי אלה מסובים כלפי 
ועל זה שפיר אמר רב אשי דכל אונסא לא אכלה, אבל באונס שכיח ממש דאסיק אדעתיה 
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אין לומר דהוי שמיה אונס, כי היה בדעתו שיהי' כן והיה לו להתנות, ואין נקרא אונס רק דבר 
שלא על דעתו, אלא דיש הרוצים לחלק בין שלא היה בדעתו לבין שלא היה בדעתו כלל, אבל 

כולם תחת השם אונס.

ה
גם לשיטת הריטב"א יקשה הקושיות הנ"ל

ברם, הריטב"א הטעים אחרת מפני מה שקדו חכמים, וז"ל: "ויש בזה תקנת בנות ישראל 
שלא יעליל עליה בטענת בתולים, שאין אדם טורח בסעודה כל כך בכדי".

וביאור דבריו: בהקדים דברי האור שמח, שמוכיח בדעת הריטב"א שכל התקנה של הגיע 
זמן אינו משום קנס שקנסו חכמים ע"ז שלא כנסה כאשר הגיע הזמן, אלא זהו משום שכיון 
שבזמן זה היה לו לישא אותה, א"כ לענין מזונות הוי כאשתו שחייב במזונותיה. מכך שכתב 
לקמן )נז, א( שמעשה ידיה של הבעל, ואי נימא משום קנסא מפני מה מעשה ידיה לבעל הרי 

רק באשתו מתחייב במזונות והיא איננה אשתו. 

ועפ"ז יש לבאר בדברי הריטב"א שתקנת שקדו גם היא משום טענת בתולים, אבל כל 
התקנא היא בשביל האשה, משא"כ טענת בתולים שדובר במתניתין הוא תקנת הבעל שיוכל 
לטעון עליה, ומשום כך שכל התקנתה לדידה, לכן דחינן תקנת הגיע זמן. וכאן העדיפות היא 
עדיפות דמוכח: כי אם בטלינן תקנה זו, יש חשש שיעליל עליה וישיא שם רע בין שכנותיה, 
משא"כ אם הגיע זמן ולא נישאו, הרי כדלעיל כל הסיבה היא לא מפני קנסא )בזה שאיחר זמן 
הנישואין( דיהי' לה בזה תקנה, אלא כי לענין מזונות חשיב כאשתו, ובזה אין שום תקנה רק 

מזונות בעלמא. 

אלא שכל הביאור הזה יועיל לתרץ, מדוע מעדיפינן תקנת שקדו על תקנת הגיע זמן, אבל 
גם על דבריו יוקשה שאר הקושיות הנ"ל )ס"ג(.

ו 
יישוב כל הנ"ל ע"פ המאירי דהחיוב דהגעת זמן הוא משום אומדנא 

והביאור בכל הנ"ל בהקדים תמיהה כללית דהקשו המפרשים ]עיין מש"כ בזה המשאת 
לישנא  ב'  דיש  גיטין  ולבין  אונס,  דיש  זמן  בין הגעת  הגמ'  בנוגע להשוואת  ד([,  )סי'  משה 
האם יש אונס בגיטין או לאו. דלכאורה מהו הדמיון ביניהם הרי בגיטין הרי בפועל לא נתקיים 
התנאי, והאונס לא פועל את התנאי )עיין ירושלמי גיטין פ"ז, ה"ו(, ולכן נימא דלא הוי גט. 
אבל במזונות דאין תנאי דנימא דהוא פועל את אי מתן המזונות, א"כ לכך האונס מועיל כי אינו 
תלוי בתנאי, וא"כ היכי משווה הגמ' ביניהם. אף דלישנא קמא קודם שדחו דטעמא דרבא הוא 
משום צנועות אלא מן הדין אין אונס, אפ"ל דזהו כוונת הגמ' דבתנאי אין אונס כיון דהתנאי 
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נתקיים אף באונס ואינו ענין להתם. אך לפי מסקנת הלישנא קמא שהוא רק משום צנועות 
מ"מ מן הדין יש אונס, וללישנא בתרא שאמרו וכן לענין גיטין יש אונס, יש לעיין מה ענין זה 

לזה. 

הנה ביישוב תמיהה זו מצינו ב' דרכים ליישבה: 

זה אצל מה שכתבנו לענין מזונות,  "ולענין ביאור דמיון  ב(:  )ב,  כתב המאירי  דרך הא': 
זמן  שכשיגיע  דעת  על  לו,  נתקדשה  שהאשה  חלה  כגון  הארוס,  מצד  הבא  אונס  מצד  הוא 
תתרצה היא לינשא לו, אם לא ישאנה יעלה לה מזונות, והרי הוא כאלו קדשה על תנאי שיעלה 
לה מזונות בהגעת זמן, שהרי תנאי ב"ד הוא. וכשהגיע זמן ורצתה היא להינשא לו היה לנו 
לומר שיעלה לה מזונות, ואונס שלו מועיל לו כאלו היה התנאי שלא לזון עד שיעבור האונס 
שאומדין את דעתו שאינו אלא כל זמן שיוכל לעשות כן. ובגיטין אינו כן על הדרך שביארנו 
הא כל ענין שבממון יש אונס וכל חיוב התלוי בתנאי, ואותו תנאי לא נתעכב אלא על ידי אונס 
הרי הוא כמי שלא נתעכב והמעשה בטל, שלא הפסידה טענת אונס את זכותה אלא בגיטין 

מתקנת צנועות ופרוצות, כמו שהתבאר בסוגיא זו". עכ"ל המאירי. 

וביאור דבריו הא דמחייבינן לשלם מזונות, הוא משום דזהו מתנאי ב"ד שכשיגיע הזמן 
ייתן לה מזונות, לכן כאשר קידשה כאילו קידשה על תנאי שיהי' כפי תקנת ב"ד, וכדמצינו 
להלן )ג, א( "כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש", ויש יכולת בידי ב"ד להפקיע קידושין. ברם 
כאשר קרהו אונס ולא עלה בידו לכונסה בזמן שנקבע, חכמים אומדין דעתו של אדם דמה 
שיתחייב לעלות לה מזונות הוא רק באם לא יקרהו אונס. וזהו הדמיון לגיטין שכאשר קרהו 
אונס דשכיח ולא שכיח, אומדים דעתו של אדם דכל מה דהתנה אם לא באתי מכאן ועד זמן 
פלוני הוי גט, הוא רק כאשר נתקיים התנאי ברצונו ולא באונס או שלא יקיים תנאו ברצון ולא 
באונס, אלא דמשום תקנת צנועות ופרוצות לא הוי גיטא, וא"כ שפיר דמי, דבשניהם עיקר 

הפטור דאונס הוא משום אומדן דעת.

ב"ד" הוא משום אומדן דעת האדם, כדמוכח  יותר, דעיקר הבסיס ד"תנאי  וי"ל בעומק 
להלן )ג, א( דיש ב' ענינים שע"י יש כח ביד חכמים להפקיע קידושין: א. דכל המקדש אדעתא 
דרבנן מקדש. ב. דאם הקידושין הינם כסף הרי הפקר ב"ד הפקר, ואם הקידושין ע"י ביאה 

שוויה רבנן בעילתו בעילת זנות. 

ולכאורה אם הקידושין הם על תנאי "אדעתא דרבנן", א"כ מדוע צריך גם לומר דיש כח 
גם בידי ב"ד להפקיע הקידושין, הרי כאשר ביטל תנאו אין תוקף לקידושין אלו. ומבארים בזה 
)בית אהרן( דבשלמא היכא שמתנה את התנאי בפירוש, הרי חזינן דנחית לספיקא וניחא ליה 
לעשות בעילתו בעילת זנות אם לא יתקיים התנאי, אבל הכא לא מתנה מידי להדיא, והתנאי 
לו לעשות כתיקון חכמים,  ניחא  יבוא רק מכח אומדנא שאמדינן דעתו של אדם דמסתמא 
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וא"כ לא שייך זה כ"א היכא דליכא אומדנא להיפך, אבל במקום שיש אומדנא וחזקה להיפך, 
תו לא שייך למימר הכי דמסתמא ניחא לו כרצון חכמים, ולשם כך הוזקקו לומר דצריך שיהי' 
וכן  קידושין.  לשם  ולא  אחרת  הייתה  הביאה,  או  במעות  דכוונתו  ולומר  להפקיע  כח  בידם 
אמרינן הכא דכל תנאי זה דמחייבנן זהו מגיע מאומדן דעתו, ולכן שפיר לא נוכל לחייבו כאשר 

אינו יכול לכונסה. 

ובזה אתי שפיר מדוע מעדיפינן תקנת שקדו, שאינה תקנה הנובעת מאומדן דעתו דנימא 
זמן,  בהגעת  מזונות  כחיוב  הקידושין  בשעת  התחייב  אינו  זה  דדבר  קידשה,  כך  ע"י  דרק 
דהוא מתנאי ב"ד שמתחייב ע"ז בשעת הקידושין, אלא דתקנת שקדו היא תקנה לכשעצמה 
דמתחייב עליה, ואין עיקר הבסיס שלה הוא משום אומדן דעתו אלא תקנת חכמים, ומשום כך 
מחייבינן לטרוח בסעודה ג' ימים אלא דעי"כ אינו יכול לכונסה, ומשום כך אין מחייבין אותו 
במזונות כי אומדין דעתו של אדם שכל התחייבותו למזונותיה, הוא רק כאשר יכול לכונסה, 

אבל הכא שאינו יכול לכונסה משום תקנת חכמים, שפיר דאינו מעלה לה מזונות.

וכן יבואר הא דאקשינן מפני מה אינו משלם מזונות משום תקנת חכמים, דהרי זהו אונס 
שכיח דהו"ל לאסוקי אדעתיה דילמא יפול בשאר ימים, והחילוק לפי האמור לעיל דהכא אינו 
ממש תנאי כפי שיש בגיטין, דשם התנה להדיא "אם לא באתי מכאן ועד זמן פלוני הוי גט", 
ולכן הו"ל לאסוקי אדעתיה דילמא יקרהו אונס שכיח, ומדלא התנה אפסיד אנפשיה. אבל הכא 
דכל עיקר התקנה דהגעת זמן דאומדין את דעתו שיעשה כתיקון חכמים, לכן שפיר אמדינן את 
דעתו דכשיבוא לו אונס שכיח כזה כתקנת חכמים דאינו רוצה לעלות לה מזונות, כי אינו יכול 

לכונסה כתקנת חכמים, ומשום הכי אינו מעלה לה מזונות גם כאשר איכא אונס שכיח.

ז
ביאור נוסף ע"פ שיטת רש"י דיש אונס בגיטין מה"ת

דרך הב': והיא שיטת רש"י )ג, א ד"ה דמדאורייתא( וז"ל: "שמצינו טענת אונס מן התורה 
שנאמר 'ולנערה לא תעשה דבר'". עכ"ל. כלומר דס"ל דאונס אינו מדין אומדן דעת )כדלעיל 

בדעת המאירי(, אלא זהו גזירת הכתוב. 

והנה, הקשה השערי יהודה )להגה"ח יהודה עבער הי"ד - הי' ר"מ ראשי בישיבות תו"ת וורשא – אטווצק( 
על דברי רש"י: לפי"ז אינו מובן מה תלי זה באם יש טענת אונס מה"ת, לכאורה נראה הטעם 
בזה הוא אומדן דעתא, ואמדינן כוונתו שיהי' גט רק באם לא יבוא מרצונו, אבל כל היכא דלא 

בא מחמת אונס, אז בכה"ג לא יהי' גט, וא"כ מה נוגע כאן האם יש אונס מן התורה.

ומבאר, דיש ב' דברים: הא' שנפעל עצם מעשה התנאי. והב' שהוא יהי' פועל את פעולת 
התנאי או אי פועלת התנאי. והתורה פוטרת את גוף המעשה משום אונס אפי' אם נתקיים 
התנאי ע"י אונס, לא יתייחס אל האדם העושה, ולא הוי כאילו הוא עשה מעשה, וממילא לא 
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נתקיים התנאי. אבל אומדן דעת י"ל דגם אם היה יודע דהוי אונס דלא שכיח כלל יהי' גט, 
מ"מ כיון דלא אסיק אדעתיה לא מועיל, כיון דאנו אומדין את דעתו שלא יעלה מקרה זה על 
דעתו, ולכן באונס דלא שכיח לא הוי אונס ולא הוי גט. והוכיח זאת מתוס' )ד"ה דלמא מת( 
דס"ל דהוא משום אומדן דעת, וז"ל: "וי"ל דבאונס דלא שכיח כלל לא אסיק אדעתיה שירצה 
שיהא גט". אבל האונס דמה"ת שפיר גם כאשר אינו אונס שכיח כלל לא יתייחס כלפיו, כאילו 
 נעשה התנאי, כי מה"ת הוי אונס ובאונס רחמנא פטריה. ]בברכת שמואל סי' ג־ו ביאר יסוד זה 

בהרחבה[.

והא דאמרינן דבאונס שכיח לא הוי אונס, אף דמדאוריתא שפיר הוי אונס )כי אינו מצד 
אומדן דעת, דנאמר דהו"ל לאסוקי אדעתיה, אלא גזירת הכתוב(. מבאר השערי יהודה, דכיון 
דמ"מ אמר אם לא באתי שבכלל זה הוא רק אם המעשה דאי הביאה תתייחס אליו, ממילא אף 
דיש הכרח שבאונס פרטי רוצה שיהי' גט הוי כאילו התנה שאונס זה, עד"מ, לא נחשב כאונס 

ויהי' דינו כאילו לא בא בלא אונס ולזאת בשאר אונסין שפיר לא הוי גט.

מ"מ כל מה דביאר דבאונס שכיח לא הוי אונס, הוא רק באם התנה "אם לא באתי" וכדומה, 
שלכן כאילו אמר דלא הוי גט, אבל אם הוא אינו התנה, ולא כפי דברי המאירי דגבי הגעת זמן 
הוי כאילו התנה כי זהו מתנאי ב"ד, אלא שזהו כתקנת חכמים שחייבהו לעלות לה מזונות 
בהגיע הזמן, ולכן היות ומן התורה כל אונס בין אונס שכיח ובין אונס דלא שכיח הוי שמיה 

אונס, משום הכי לא יעלה לה מזונות גם כשקרהו אונס שכיח.

דהן  זמן  הגיע  תקנת  על  שקדו  תקנת  מעדיפינן  מדוע  יקשה  רש"י  לשיטת  דמ"מ  אלא 
לה מזונות שזהו  זמן מעלה  והן בתקנת הגיע  בנות ישראל דוקא,  בשקדו חכמים על תקנת 
הנאתה. ושמא י"ל דסבירא ליה כדעת הריטב"א דהתקנת בנות ישראל היא שלא יעליל עליה 
בטענת בתולים, שאין אדם טורח בסעודה כל כך בכדי, וביארנו בדבריו דתקנת הגיע זמן אינו 
ב. ד"ה  )ב,  ג"כ לשיטתו  ובזה אזיל רש"י  דנימא דיש עדיפות על תקנת שקדו.  משום קנס 
אוכלות( "שהבעל חייב במזונות אשתו מתקנת ב"ד כדלקמן בפרק נערה", דשם מבואר כלפי 
חיוב הבעל במזונות אשתו )בהיותם נשואים דאינו ענין של קנס(, והביא זאת כראי' לתקנת 
הגיע זמן, דמזה מוכח דהוי ממונא ולא קנסא כדעת הריטב"א. וא"כ הכא העדיפות היא עדיפות 
דמוכח, כי אם בטלינן תקנה זו יש חשש שיעליל עליה וישיא שם רע בין שכנותיה, משא"כ אם 
הגיע זמן ולא נישאו הרי כל הסיבה היא לא מפני קנסא אלא כי לענין מזונות חשיב כאשתו. 

]ומצאתי ב"חינא וחסדא" )ד"ה נחזור( לר' יהושע שלמה ארדיט מחכמי איזמיר, דהסתפק 
בנוגע לאונס שכיח בהגעת זמן, האם מעלה לה מזונות. אלא דהסתפק על אונס שכיח שהוזכר 
בגמ' כשפסיק מברא, ולא הקשה זאת על עצם התקנה. אבל נגע בעצם השאלה האם מהני 
כאן אונס שכיח או לאו, ולמסקנא חילק ג"כ כדלעיל בין אם הוא עצמו התנה או שזהו מצד 

חכמים. עיי"ש באורך[.
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בענין "נסתפחה שדהו"

הת' חיים שפרינגר

א
קושיא לביאור התוס' דהאשה היא שדה הבעל

איתא בגמ' כתובות )ב, א(: "איכא דבעי ליה מבעיא, חלה הוא מהו, התם טעמא מאי . . 
ואת"ל חלה הוא מעלה מזונות, חלתה היא מהו, מצי אמר ליה אנא הא קאימנא או דלמא מצי 

אמרה ליה נסתחפה שדהו".

ופרש"י )ד"ה נסתחפה שדהו(: "כלומר מזלך גרם כי מהיום אני מוטלת עליך לזון". ע"כ. 
והתוס' )בד"ה מציא( כתב: "ואינו יכול לטעון דאדרבה מזלה גרם, דכיון דלא מיפקדא אפריה 
ורביה לא מיענשא כדאמרינן בהבא על יבמתו )יבמות דף סד, ב(. ועוד דהאשה היא שדה של 
הבעל ואין הבעל שדה שלה". היינו דהוקשה לתוס' דהוא נמי יכול לומר לה אדרבה מזלך גרם 
לך החולי לעכב הנישואין. ותירצו התוס' ב' תירוצים, חדא דכיון שהוא מצווה על פרו ורבו, 
מזלה  למימר  וליכא  הנישואין.  עיכוב  ע"י  המצווה,  קיום  ממנו  גרם, שנמנע  בוודאי שמזלו 
גרם, דהרי היא אינה מצווה על פרו ורבו. ועוד תירצו, דהאשה היא שדה של הבעל, ואין הבעל 

שדה שלה.

גרם  כלפיו שמזלו  טוענת  דהיא  ביניהם  ודברים  דהדין  י"ל  הא',  לתירוץ  וצ"ל דבשלמא 
לחוליה, כדי להענישו בביטול פרו ורבו, והוא טוען, שסיבת מחלתה אינה תלויה כלל במזל, 
אלא שהוא מצב טבעי שקרה בגופה. אמנם לתירוץ הב' ע"כ צ"ל דכיון שהאשה כשדה של 
הבעל ותלויה במזלו, א"כ בוודאי שמחלתה נמי תלויה במזלו, ומה יכול לטעון הבעל כנגד 

טענה זו.

והנה, לכאורה היה אפשר לומר, דאף לתי' הב' בתוס' עדיין נימא שהבעל יכול לטעון על 
טענת האשה שחוליה אינו תלוי כלל במזלו והוא רק טבע בגופה, כשם שאנו אומרים להביאור 
בתי' הא' בתוס'. ונימא, דמ"ש התוס' בביאור טענת האשה "דהאשה היא שדה של הבעל", אין 
כוונתם לומר דע"כ מוכרח הוא שמחלתה תלויה במזלו, אלא שעובדה זו שהאשה היא שדהו 
של הבעל, נותנת מקום לטענת האשה שמחלתה תלויה במזלו, ושע"כ חובה עליו לזונה, אך 
לאיש אין אפי' מקום לומר שיוכל לטעון טענה זו, כיון ש"אין הבעל שדה שלה". אך מכיון 
שטענה זו של האשה אינה מוכרחת, יכול האיש לטעון שטענתה אינה נכונה, וזהו רק מצד 

טבע בגופה. 
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1( יד מלאכי בכללי הפוסקים. 
2( וכן י"ל בתוס' דמשום קושיא זו כתבו תירוץ ב'.

להלן  )הובא  עצמו  השטמ"ק  כדעת  דלא  3( וזהו 
כגון  דשכיח  מידי  בין  לחלק  שכתב  ג(,  אות  בפנים 
לבין  מזלו,  משום  זה  דאין  למימר  איכא  דהתם  חוליה, 

מילתא דלא שכיח כגון אונס דהתם ודאי מזלו גרם, אלא 
כשדהו  דחשיבא  סברא  הך  כלל  הזכיר  לא   דהשטמ"ק, 

דבעל.
זה, עם הדין  דין  4( עיין חידושי תוס' שדחק לקשר 

דאין אונס בגיטין, ונשאר בצ"ע. 

אך אי אפשר לומר כן, דהנה הרא"ש )בשטמ"ק, שכל דבריו )דהרא"ש( הם דברי התוס'1(, 
כתב סברא זו – דהאשה חשובה כשדה – כדי לתרץ2 הא דאמרינן )פרק המדיר עה, א( "היו 
בה מומין ועדיין היא בבית אביה, האב צריך להביא ראיה דמשנתארסה נולדו בה מומין אלו 
ונסתחפה שדהו", ומשמע מהתם דבאם נולדו בה המומין אחרי שנתארסה, וודאי אמרינן מזלו 
גרם ואין יכול לומר לה, אדרבה מזלך גרם לך המומין אע"ג דהתם אין שם ביטול פרו ורבו, 
דיכול לישאנה עם מומיה. ולתרץ זה כתב הרא"ש דהתם הוא משום דהאשה קניין כספו של 

האיש, כמו עבדו שורו וחמורו והיא תלויה במזלו. 

הגורם  הוא  מזלו  הרי  במזל,  המומין  תלינן  אם  שבוודאי  דאע"פ  קשה,  עדיין  ולכאורה 
למומין, ואין לומר מזלה גרם, מ"מ מדוע לא יכול לטעון שאין המומין תלויין במזל כלל, אלא 

בטבע גופה? 

המומין  שאין  למימר  ליכא  ושורו,  כשדהו  האשה  שחשיבה  סברא  דלהך  עכצ"ל  אלא 
תלויים במזל, אלא וודאי דכיון דהויה כשורו וחמורו, ממילא כל מה שקורה בה תלוי במזלו 

של הבעל3.

והרי  וחמורו,  כשורו  דהויה  התירוץ  לפי  הבעל  יטעון  מה  היא,  בחלתה  צלה"ב:  ולפי"ז 
בוודאי מזלו גרם. 

ב
קושיא בחיוב הבעל במזונות למרות שהוא אנוס

והנה עוד צ"ל בעצם הדין דמזלו גרם, דלכאורה אפילו אם נאמר דמזלו גרם לחולי, מ"מ 
הוי רק גרמא בעלמא. ואפילו אם היה הבעל גורם למחלתה בידיים ממש, הוי רק גרמא בעלמא 
לעיכוב הנישואין. ולא דמי כלל לחלה הוא, דאז הוא מעכב עכשיו ממש את הנישואין, משא"כ 
כשגרם לה לחלות, דסו"ס הרי חוליה הוא שמעכב את הנישואין. ועכשיו הרי הוא צווח שרוצה 

לישאנה ואינו מעכב ממש, ואיך אפשר לחייבו ממון ע"כ?

ויתירה מזו קשה, דאפילו לא הי' גרמא מ"מ ה"ה אנוס, וכן קשה בחלה הוא, דאע"פ דלא 
אנוס בתקנתא דרבנן, מ"מ ה"ה אנוס. וקי"ל בכל התורה דאנוס רחמנא פטריה, ומאי ס"ד הכא 

לחייב מזונות אפילו באונס4. 



שערי ישיבה124

ג
חקירה בגדר דמזלו גרם ועפ"ז ביאור כל הנ"ל

והנה השטמ"ק בד"ה "מציא אמרה ליה", כתב נמי להקשות מהמשנה דמשארסתני נאנסתי, 
דמהתם משמע בפשטות דמציא אמרה ליה "נסתחפה שדהו", והכא מסתפקינן במילתא. ותי' 
שיש לחלק בין אונס שלא שכיח דוודאי מזלו גרם, לבין חלתה דשכיח, ולא שייך כ"כ לתלות 
במזלו. ולפי"ז י"ל דאף שמזלו גרם מ"מ אין לתלות במזלו, ובזה ייתישב מה דהקשנו בס"א. 

שנאנסה  אמנם גם חילוק זה קשה קצת, דהרי בגמ' בנדרים )ד, ב( איתא גבי אשת כהן 
דמסתפקינן במילתא אי יש לה כתובה או לא, וצדדי הספק הם דכיון דאונס לגבי כהן כרצון 
לפני ישראל דמי, אין לה כתובה, או דילמא מציא א"ל אנא הא חזינא וגברא הוא דנסתחפה 
שדהו. וצ"ל בזה, דאע"פ שדין אונס באשת כהן הוי כרצון בישראל, מ"מ הרי המציאות היא 
מציאות של אונס, אף באשת כהן. וכיון שמציאות אונס כזה הוא מילתא דלא שכיחא, א"כ 
לשטמ"ק דלעיל צריך לומר, דוודאי מזלו גרם למציאות זו אצלה, וא"כ מה מועיל הא דאונס 

באשת כהן כרצון דישראל, הרי בוודאי מזלו הוא שגרם.

וי"ל בזה, בהקדים הביאור בהא דאמרינן "מזלו גרם", דג' אופנים בזה:

א. שמזלו גרם החולי אצלה. ב. שמזלו גרם הביטול פו"ר ועיכוב הנישואין. ג. שמזלו גרם 
חיוב )או פטור( מזונות.

ונראה דפליגי בזה השטמ"ק והרא"ש )תוס'(, דהנה ממה שחילק בשטמ"ק )בתירוץ הא'(, 
 – לכך  גרם  מזלו  שאין  לומר  יש  ולכן   – דשכיח,  מילתא  הוי  דבחלתה  לנאנסה,  חלתה  בין 

משמע מפורש שס"ל שמזלו גרם למחלתה.

אמנם מדברי התוס' והרא"ש משמע מפורש שמזלו גרם לביטול הפו"ר ועיכוב הנישואין, 
ומתי' הב' בשטמ"ק משמע שס"ל שמזלו גרם לחיוב המזונות, כצד הג' )עיי"ש(.

ולפי"ז י"ל בדעת התוס' והרא"ש, דאע"פ שמזלו גרם בודאי הביטול פו"ר והנישואין, מ"מ 
עדיין שייך לומר שגבי מחלתה אין מזלו גרם, אלא נגרם מטבע גופה בלבד. 

הביטול  גורם  היה  לא  מזלו  באם  דאפי'  טוען  שהוא  הוא,  ביניהם  ודברים  הדין  ולפי"ז 
נישואין, מ"מ הרי היא חולה מצד עצמה, וא"א לישאנה והיא המעכבת. והיא טוענת שאפילו 
אם לא הייתה חולה, מ"מ לא היו מתחתנים משום שמזלו היה גורם עיכוב אחר לבטל הפו"ר 

והוא זה שמעכב.

ולהנ"ל יוצא דבמציאות שניהם אמת, דמחד גיסא מזלו וודאי גרם לביטול הפו"ר, ואעפ"כ 
מחלתה באה מגופה שלה ולא ממזלו.
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5( ועיין בזה בס' "קובץ הערות", סי' מ"ט – שדן בזה בארוכה, וכתב להכריע כנ"ל.

]דוגמא לדבר, יש להביא ממש"כ בפי' רש"י גבי ההורג במזיד ואין עדים – דחייב מיתה.
וההורג בשוגג בלי עדים – שחייב גלות. דהקב"ה מזמנם לפונדק אחד והחייב גלות, הורג את 
)גם אם לא היה  ההורג במזיד. והתם נמי מחד גיסא החייב מיתה בכל מקרה צריך להיהרג 
החייב גלות הורגו(, והחייב גלות בכל מקרה היה הורג, אפי' באם לא היה חבירו חייב מיתה, 

ואעפ"כ, שניהם נידונים ומתחייבים על מעשיהם[.

ועפ"ז יתורץ נמי לדעת התוס', דגבי משארסתני נאנסתי וכן בנולדו בה מומין משנתארסה, 
שפיר אמרינן בוודאי מזלו גרם כדאמרינן הכא, אלא דהכא איכא נמי חלתה היא, שלכן יכול 
היינו מתחתנים כדלעיל(  גורם לא  )והיינו דאפי' אם מזלו לא היה  לטעון אנא הא קאימנא 
משא"כ התם בנולדו לה מומין דאין שייך לטעון אנא הא קאימנא, ואתי שפיר, דאמרינן רק 

מזלו גרם. 

ועפ"ז יש לתרץ נמי הסוגיא בנדרים, דהתם נמי איכא למימר דאע"פ שוודאי מזלו גרם לה 
האונס, מ"מ איכא נמי דין רצון, והוי כמי שרוצה לעשות עבירה, אלא דבפועל נאנס לעשותה, 

די"ל דנידון בתר רצונו וחייב5. 

אלא דכ"ז י"ל בדעת התוס' והרא"ש, אמנם עדיין צריך להבין בדעת רש"י.

ד
שיטת רש"י שהחיוב הוא משום שכבר נתחייב לזונה והקושי בדבריו

והנה, הרמב"ן והרא"ה )בשטמ"ק( הסבירו בדעת רש"י דהכא בחלתה היא, סיבת החיוב 
הוא לא משום מזלו גרם כלל אלא משום שכבר נתחייב לזונה. וכמ"ש רש"י בהדיא – "שמהיום 
אני מוטלת עליך לזון". ומזלו גרם הוי רק תוצאה דכיון שנתחייב כבר במזונות, ממילא במקרה 

זה שהיא חולה ואינו יכול לישאנה, הוא לחובתו ומזלו הרע.

אלא דקשה לומר כן חדא, דמאי נפקא לן בתוצאה זו לומר שהוא מזלו הרע, ועוד קשה 
לפרש כן ברש"י, דא"כ העיקר חסר מן הספר דעיקר הסיבה לחייבו במזונות, היא לא משום 
שנסתחפה שדהו, אלא משום שנתחייב במזונות כבר. ובגמ' אמרינן שהוא משום שמציא א"ל 

נסתחפה שדהו.

ועוד צ"ל בשיטת רש"י שכתב בד"ה אוכלות– דהחיוב מזונות הוי תקנתא דרבנן ולכאו' 
דבר זה תלוי במח', ומדוע הכריע הכא כמ"ד דהוי תקנתא דרבנן )וכן הקשה נמי בסוכת דוד, 
עיי"ש(. וכמו"כ צ"ל מה סבירא ליה לרש"י בקושיית התוס' גבי יבם, דהתם אמרינן דבחלה 

אין מעלה לה מזונות והכא אמרינן )באת"ל( דבחלה כן מעלה לה מזונות.
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ה
ביאור ע"פ דברי הרוגוצ'ובי דהחיוב הוא מדין מזיק שיעבוד

החיוב  קיח(, שסיבת  )סי'  פענח  צפנת  בשו"ת  ע"פ מש"כ  רש"י,  בדעת  להסביר  ונראה 
בהגיע זמן ולא נישאו, הוי משום תקנתא דרבנן שחייבו אותו לשעבד עצמו במזונות, דאז באם 
מפקיע עצמו מהשיעבוד, חשיב מזיק שיעבוד וחייב לשלם. משא"כ אם נאמר שחיוב מזונות 

הוא דין תורה, לא שייך בזה דין מזיק כלל, אף אם אינו מקיים את חיובו.

ונראה להסביר בכוונתו, דדין מזיק שייך רק בדאיכא "חפצא", שאותו מזיקים ומקלקלים. 
ולכן אי נימא שהחיוב מזונות הוי תקנתא דרבנן, שחייבוהו לשעבד עצמו למזונות. שפיר איכא 
למימר דיכול להפקיע עצמו מהתקנה )בזה שאינו נושאה(. ועי"ז ה"ה מקלקל התקנתא דרבנן, 
וחשיב מזיק. משא"כ באם נימא שהוא דין תורה, דאז, אין שייך לומר שיכול להפקיע עצמו 
ולהשתחרר מהדין תורה אלא בכל מקום שהוא ה"ה מחויב בדין תורה, ורק נידון אם מקיים 

החיוב או לא, ולא שייך בזה גדר מזיק כלל.

י"ל, דכיון שאתינן עלה משום מלתא דמזיק, קיי"ל בדין מזיק דאדם מועד  זה  ולביאור 
לעולם, בין ער בין ישן בין במזיד בין באונס, וה"נ שפיר שייך לחייבו במזונות, אפי' באונס. 
דחייב  חבירו,  בממון  עצמו  כמציל  והוי  באונס,  אף  חייב  ומזיק  השיעבוד  הזיק  ה"ה  דסו"ס 

לשלם לו את הנזק אע"פ שהוא אנוס.

אלא דזהו דוקא בחלה הוא, דאז איכא למימר שאפי' באונס חשיב מזיק וחייב למזונות, 
אמנם בחלתה היא, יש מקום לומר שהיא המעכבת הנישואין, ואין לחייבו על כך משום מזיק. 

ולכן בעינן לסברא דמזלו גרם, לומר דגם בחלתה היא הוי אונס שלו וחייב.

ועפ"ז אתי שפיר, מה שפרש"י מזלך גרם שמהיום אני מוטלת עליך לזון, ור"ל שוודאי 
צריכא למימר הכא, מזלו גרם. אלא דהיסוד לזה גופא שמתחייב משום מזלו גרם – ולא חשיב 
בתקנתא דרבנן  אונס רחמנא פטריה – הוא משום שמהיום אני מוטלת עליך לזון, – היינו 

כדלעיל דרק משום זה שייך לדונו כמזיק שיעבוד, וחייבו באונס מזלו.

וכמו"כ יובן מה שפירש"י שהחיוב מזונות הכא הוא מתקנתא דרבנן, דאע"פ שוודאי יש 
נמי חיוב מזונות מדאורייתא, מ"מ איכא נמי לחיוב מזונות מתקנתא דרבנן )וכן כתב הצפע"נ 
מפורש בדעת הרמב"ם(. והנפק"מ היא כדלעיל, דמצד התקנתא דרבנן חשיב מזיק שיעבוד 
הסוגיא  מהלך  מובן  דעפ"ז  דמדרבנן.  מזונות  החיוב  מצד  דאתי  זו  בסוגיא  הכא  שפי'  וזהו 

כדלעיל.

אין  וודאי  הוא  לרש"י שבחלה  אמרינן  דהתם  מיבם,  הקושיא  נמי  בטוב  יובן  הנ"ל  ולפי 
מעלה לה מזונות. והכא יש את"ל דבחלה הוא כן מעלה לה מזונות, והיינו משום דביבם החיוב 
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6( הגאון הרוגוצ'ובי הוכיח זה מדברי הרמב"ם, בדין 
לא  יבמין  בכתובת  דהתם  דר"ל  ונראה  יבמין,  כתובת 

מוזכר כלל החיוב מזונות שלו.
משא"כ בכתובת אשה רגילה דהתם כתוב "אנא אפלח 

ואייקר ואזון ותייכי", ומזה הוכיח דבסתם אשה הוי חיוב 
דאורייתא,  הדין  מלבד  הכתובה,  מתנאי  ג"כ  המזונות 
משא"כ ביבם דאין כתוב החיוב מזונות בכתובה – הוי 

דין תורה בלבד.

ולכן  בלבד6, ולא מתקנתא דרבנן. ותו ליכא לחייבו באונס כבסוגיין,  מדין תורה  מזונות הוי 
בחלה התם אמרינן דאינו חייב במזונות.
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2( ד"ה "קדיש בביאה מאי". 1( כתובות ב, ב.

בענין "אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה"

הת' מנחם מענדל ארבוב

א
 ג' שיטות בענין "אפקעינהו" והנפקותא ביניהם

איתא בגמ'1: "אמר רבא ולענין גיטין אינו כן. אלמא קסבר רבא אין אונס בגיטין". 

היינו שלשיטת רבא לענין גיטין אין טענת אונס מועלת, שבשעה שנתן אדם גט לאשתו 
בתנאי אם לא אבא אלייך עד זמן פלוני יהא גט, ונאנס ולא בא, הרי זה גט, ואינו יכול לומר 

אנוס הייתי. 

ומקשה הגמ':

"מנא ליה לרבא הא . . אלא רבא סברא דנפשיה קאמר: משום צנועות ומשום פרוצות; 
משום צנועות, דאי אמרת לא להוי גט, זימנין דלא אניס וסברה דאניס, ומיעגנא ויתבה; ומשום 
פרוצות, דאי אמרת לא ליהוי גיטא, זימנין דאניס ואמרה לא אניס, ואזלא ומינסבא, ונמצא 

גט בטל ובניה ממזרים". 

בגיטין,  אונס  יש  שהרי  בטל,  הגט  אזי  הבעל,  שנאנס  בשעה  שמדאורייתא  דהגם  היינו 
אעפ"כ תיקן רבא משום תקנת צנועות ופרצות שהגט יהי' כשר. ועל כך מקשה הגמ': 

"ומי איכא מידי, דמדאורייתא לא להוי גט, ומשום צנועות ומשום פרוצות שרינן אשת 
איש לעלמא? אין, כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש, ואפקעינהו רבנן לקידושי מיניה". 

היינו שלמסקנת הגמ' אכן מדאורייתא הגט צריך להיות בטל, אך חכמים הכשירו את הגט, 
עי"ז שמפקיעים את הקידושין. 

והנה בגדר הפקעת הקידושין מצינו בכללות ג' שיטות:

היתה  לא  נמצא שמעולם  וממילא  למפרע,  היא  הקידושין  דהפקעת   – רש"י  א. שיטת 
מקודשת, וז"ל2: "אפקעתא מעיקרא איכא, בשלמא על ידי גט כשר אע"פ שהקידושין קיימים 
עד עכשיו גזירת הכתוב היא שהגט כורתו ומתיר איסורו מכאן ולהבא, אבל זה שאינו גט מן 
התורה ואתה מכשירו מפני דעתו של זה שקידשה על דעת חכמים ושביטלו על פי חכמים, 
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3( דכוותי' כתבו הרשב"א בחי', ובשו"ת הרשב"א סי' 
א'קס"ב, ובתוס' הרא"ש בסוגייתנו.

4( גיטין לג, א. ד"ה אפקעינהו. 
5( יז, א.

צריך אתה לומר שמעיקרן לא יהו קידושין, ואי קדיש בביאה ואתה עוקר קידושין למפרע, 
מה תהא על ביאתו".

ב. שיטת הראשונים – דאין תקנת חכמים להפקיע הקידושין מלמפרע, שהרי אז נמצא 
ביד  זנות, אלא שמכיון שיודע שיש  בעילות  היו  בעילותיו  וכל  אישתו,  היתה  לא  שמעולם 
חכמים כח להפקיע הקידושין, וזאת ודאי שאינו רוצה, שהרי בשעה שחכמים מבטלים את 
הגט,  יחול  שנאנס  שאע"פ  בדעתו  הוא  גומר  לכן  זנות,  בעילת  בעילותיו  כל  הוי  הקידושין 
דהכי  מתרצים  "ושמעתי  הרמב"ן3:  וז"ל  מדאוריתא.  כשר  גט  הוא  שהגט  יוצא  וממילא 
קאמרינן, א"כ שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות, ואין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, הילכך 
גמר ויהיב גיטא מעכשיו, כדי שלא יפקיעו רבנן קדושיו שלא תהא בעילתו בעילת זנות, ולאו 
וכן נמי בקידושי כספא עקרי רבנן לקידושי מיניה ותהי' בעילתו בעילת  למימרא דעקרוה, 

זנות, ומשו"ה גמר ומבטל תנאיה ואונסיה".

ג. שיטת השיטה מקובצת – דהפקעת הקידושין היא מכאן ולהבא, היינו שההפקעה היא 
אינה כדעת הראשונים הנ"ל שהגט פועל הגירושין מדאוריתא, אלא שההפקעה היא שמפקעין 
את הקידושין, אלא שזה פועל מכאן ולהבא, וז"ל: "ואית דמתרצי דכי אמרינן אפקעינהו רבנן 
לקידושין מיניה, לאו משעת קדושין אלא השתא משעת מעשה, וכל זמן שלא נעשה המעשה 
שלא קבלה גט באונס כה"ג חייבת בחנק, וההיא דיבמות לא קשיא דלעולם אפקעינהו רבנן 
וכיון שהקדושין שלא ברצון  כהוגן בקידושין  גט קאמר, משום דהוא עשה שלא  התם בלא 
אין  נולד  משום  בהן  היה  אם  גמורין  קדושין  על  אבל  לגמרי,  ועקורינהו  אפקעינהו  חכמים 
הקידושין בטלין, כי אם מכאן ואילך ובגט, דאם לא כן אין לן אדם שחייב משום אשת איש". 

והנה הנפק"מ בין שיטת רש"י לשאר השיטות היא: האם האישה תהא מותרת להינשא 
לקרובי הבעל, שלשיטת רש"י שההפקעה היא הפקעת הקידושין מלמפרע, אזי תהא מותרת 
להינשא, שהרי מעולם לא היתה נשואה לבעלה, כדלקמן סעיף ג' בדברי הפנ"י. אך לאידך 
אסורה  תהא  ולהבא,  מכאן  רק  הינה  דההפקעה  מקובצת  והשיטה  הנ"ל  הראשונים  לשיטת 

בקרוביו כדין אשת איש. 

ב
ג' קושיות התוס' בשיטת רש"י

והנה כבר הקשו בתוס'4 ג' קושיות בדעת רש"י הנ"ל, ואלו הן קושיותיו:

א. "דא"כ יחפה על בת אחותו" דהנה בגמ' בגיטין5 איתא: "איתמר מפני מה תיקנו זמן 
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גבי  הרמב"ן  בשם  שכתב  בסוגיין  בריטב"א  6( עיין 
ממזרים "הלואי שיטהרו".

7( הרמב"ן והרא"ה.

בגיטין? רבי יוחנן אמר משום בת אחותו". היינו שהסיבה שיש זמן בגיטין הוא משום החשש 
שמא האשה תזנה תחת בעלה, וכשיביא לה גט בלא זמן, תטען שבשעה שזינתה כבר היתה 
מגורשת, וא"כ בשעה שאנו אומרים שחכמים מפקיעים את הקידושין מלמפרע, קיים לכאורה 
אותו חשש, שמא ירצה לחפות על אשתו שלא תהרג ויתן לה גט בתנאי "אם לא אבוא אליך 

עד זמן פלוני יהא גט" ויאנס, ואזי יפקעו הקידושין. 

ב. "ועוד יכולין ממזרים ליטהר", היינו שלפי דעת רש"י שהקידושין מופקעין מלמפרע, 
יוצא שכל ממזר שנולד יכול ליטהר עי"ז שהבעל יגרום להפקעת הקידושין. 

והנה על שאלה זו תירצו התוס': "ומה שהקשה אם כן יחפה על בת אחותו ויכולין ממזרין 
ליטהר אי ידעינן שלכך מתכוין, לא מפקעינן קדושין מיניה, דלתקנה עשו חכמים ולא לתקלה, 
שמתוך כך יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות, אבל אם ברור לנו שלא נתכוין לכך, לא חיישינן 

אם יכולים ליטהר". 

היינו שבאמת יכול הבעל לחפות על אשתו אם זינתה, וכן יכול לטהר הממזרים6, וזאת 
בתנאי שלא התכוין לטהרם, אך בשעה שנאנס בכוונה כדי לטהרם, אין הקידושין מופקעים, 
יהיו  עליהם,  לחפות  ישראל שאפשר  בנות  ידעו  לקלקול, שאם  ולא  חכמים  שלתקנה עשו 

פרוצים בעריות.

אך עדיין קשה לביאור זה קושיית ראשונים אחרים7, שלפי"ז יוצא שנתנו חכמים דבריהם 
לשיעורין, שדוקא אם הבעל אינו מתכוין לטהר רק אז יכולים הממזרים ליטהר, אך בשעה 

שמתכוין הבעל לטהר – אין הקידושין נפקעים.

ג. "דהיכי מחייבינן לעולם מיתה אשת איש שזינתה, והא התראת ספק היא דשמא ישלח 
לה גט ויבטלנו". היינו שמכיון שאדם יכול לעקור את הקידושין מלמפרע, א"כ יוצא שלעולם 
אי אפשר להרוג אשה שזינתה, משום שההתראה היא לא ודאית, שיכול להיות שישלח לה 
גט ויבטלנו ואז הקידושין יתבטלו מלפרע, וכאילו מעולם לא היתה אשת איש, ולפי"ז אפשר 
לשאול זאות גם לגבינו, שמכיון שבשעה שנאנס בתנאי הקידושין נעקרין למפרע, א"כ יוצא 

שכל ההתראות לא"א הוי התראת ספק.

והנה גם על קושיא זו תי' בתוס', וז"ל: "דאוקמינן אחזקתה שהיא עכשיו נשואה", היינו 
שלמרות שיכול להיות שיפקיעו את הקידושין מלפרע, אעפ"כ אין ההתראה נחשבת התראת 

ספק, משום שאנו מעמידים אותה על חזקתה כעת שהיא אשת איש.
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8( תענית כד, א.
הבעל  לקרובי  שאסורה  שכתב  ברמב"ן  9( עיין 

מדרבנן.

10( יבמות קי, א.
11( הובא בספר "נחלת משה" גיטין לג, א.

אך קשה על ביאור זה – קושיית הגבורות ארי8, שהרי אם יפקיעו חכמים את הקידושין, 
נמצא שמעולם לא היה לאישה חזקת אשת איש, שהרי לא היתה מקודשת כלל. 

ויש לנו ליישב את דעת רש"י מפני קושיות אלו. 

ג
קושיות האחרונים בשיטת רש"י

ויובן זה בהקדים מה דהקשו בשיטת רש"י גם בספרי האחרונים:

א. הקשה בפנ"י וז"ל: "ועוד דזימנין דאתי לידי תקלה, אם תקבל אחר כך קדושין מקרובי 
נזכר  שלא  תימה  דבר  וזה  אחיו,  קדושי  בה  תפסי  לקדושין  רבנן  דאפקעינהו  דכיון  הבעל, 
לפי"ז שמותר  יוצא  היא למפרע,  היינו שלפי שיטת רש"י שהפקעת הקידושין  בפוסקים". 
לאשה לישא אחד מקרובי הבעל, לפי שמעולם לא היתה נשואה לו, וא"כ מדוע לא מצינו זאת 

בספרי הפוסקים9.

ב. ב"שיטה מקובצת" הקשה על דברי רש"י10 שכתב שהפקעת הקידושין היא מכח של 
"הפקר ב"ד הפקר", דא"כ לשם מה אנו זקוקים אף לטעם ד"כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש", 
שהכוונה בטעם הזה הוא דמכיון שהאדם קידש על דעת חכמים, לכן יש בכח חכמים לבטל 
הקידושין, וכפי שהריטב"א מסביר שזהו ע"ד "הרי את מקדושת לי ע"מ שירצה אבא". ומתרץ 
וז"ל: "והכי פירושא תינח דקדיש בכספא דהפקר ב"ד הפקר, פירוש כיון דאיהו אדעתא דרבנן 
מקדש איכא למימר דאפקירו ממונו והויא מעות מתנה, אבל אי לא הוה קדיש אדעתא דרבנן 
לא הוו רבנן מפקרי ממוניה, כמו שכתבו תוס' הר"ף ז"ל דלא אמרינן הפקר ב"ד הפקר בלא 
טעם". היינו שבאמת יש כח לחכמים לבטל את הקידושין ולהפוך את המעות למתנה, מצד 
הדין של "הפקר ב"ד הפקר", אך חכמים לא עשו זאת בלא הטעם של "כל דמקדש", מכיון 

שלא אומרים "הפקר ב"ד הפקר" בלי טעם.

וצלה"ב, הרי זה גופא שיש תקנת צנועות ותקנת פרוצות זהו הטעם לזה שחכמים יפקיעו 
דמקדש  "כל  מדוע  במילים אחרות:  ב"ד הפקר".  "הפקר  הדין של  הקידושין מצד  כסף  את 
אדעתא דרבנן מקדש" הוא טעם יותר טוב להפקעת הקידושין מאשר עצם התקנה של משום 
צנועות ופרצות. וא"כ שוב קשה, מדוע צריכים אנו אף לטעם ד"כל דמקדש אדעתא דרבנן 

מקדש", ולא מספיק לנו הטעם של "הפקר ב"ד הפקר". 

ונמצא  למפרע  היא  הקידושין  רש"י שהפקעת  דעת  – שלפי  יהושע11  העמק  ג. הקשה 
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ערך  וחקירות"  יסודות  "קובץ  עיין  לקמן  12( בהבא 
למפרע. 

13( כתובות סימן א'.

לכהן  הנשואה  ישראל  בת  היא  שהאשה  שבשעה  יוצא  א"כ  איש,  אשת  היתה  לא  שלעולם 
והייתה אוכלת תרומה וקדשים כדין אשת כהן, ע"י שחכמים מפקיעים הקידושין ה"ה גורמים 

לזה שזרה אכלה תרומה וקדשים. 

ד
קושי בשי' רש"י דלדעתו אף בקידושי כסף הוי בעילותיו זנות

והנה בהמשך הסוגיה מקשה הגמ': "אמר ליה רבינא לרב אשי תינח קדיש בכספא, קדיש 
בביאה מאי איכא למימר?" ומפרש רש"י: "ואי קדיש בביאה ואתה עוקר קידושין למפרע מה 
תהא על ביאתו". היינו שקושיית הגמ' היא, דמילא בקידושי כסף, חכמים יכולים להפקיע את 
הכסף שיחשב מתנה, אבל המקדש בביאה מה תהא על ביאתו, וע"ד שכתב הריטב"א: "אבל 
קדיש בביאה היאך יפקיעוה חכמים ומה יאמרו שתהא בביאתו, דאע"ג דהריני בועליך על מנת 
שירצה אבא ולא רצה האב אינה מקודשת )לקמן עג, ב(, קס"ד דהאב אינו חושש על ביאתו 
רבנן לבעילתו בעילת  וע"ז מתרצת הגמ' "שויוה  יחושו על ביאתו".  אבל חכמים היאך לא 

זנות" – שאע"פ שבעילתו בעילת זנות לא חשים לזה חכמים. 

ולכאורה מכאן יש להקשות לשיטת רש"י, דלדבריו שהקידושין נפקעין מעיקרא, ונמצא 
שלא היתה אשת איש לעולם, מה השוני בין קידושי ביאה לקידושי כסף, הרי גם בקידושי 
יהיו  הקידושין  שלאחרי  בעילותיו  שכל  גורמים  הם  הקידושין  חכמים  שעוקרים  ע"י  כסף, 
בעילות זנות, וא"כ צלה"ב מדוע הגמ' מתעכבת על הבעילת זנות שבקדושי ביאה דוקא, ולא 
על שאר הבעילות, שישנם גם בקידושי כסף לאחרי הקידושין, ואדרבה האיסור הוא הרבה 

יותר חמור, שהרי לאחרי הקידושין ישנם ריבוי בעילות. 

ה
חקירת הגר"ש שקופ ו"הקובץ שיעורים" בענין תנאי

ויובן זה בהקדים גדר ענין ה"תנאי" שמצינו בזה חקירה באחרונים12, דהנה הגר"ש שקופ13 
ס"ל שהתנאי אינו גילוי מילתא על העבר, אלא הוא פעולה בהווה שמשפיעה על העבר רק 

לענין העתיד. 

נ"ל ענין התנאים בדרך אחר מכפי הרגיל, דהנה לדעתי ענין  וז"ל הגר"ש שקופ: "וע"כ 
התנאי אינו רק גילוי מילתא על חלות הדבר בעיקר, ומקרה של קיום התנאי אינו מעלה ואינו 
מוריד, אלא מכיון שרצה המתנה לתלות קיום של חלות הדבר וביטולו באיזה מקרה אז גם 

הדין תלוי בזה, ולפי"ז המקרה הזה גורם עיקר הדין". 
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14( ביצה סי' כה.
15( ח"ח ע' 58 הערה *48.

16( ר"פ השולח.

רק  א"כ  מסוים,  בתנאי  הפעולה  חלות  את  לתלות  המתנה  שרצה  שמכיון  שסובר  היינו 
כשמתבצע בפועל קיום התנאי, רק אז הפעולה מתקיימת ומשפיעה על העבר. 

אך מקשה כיצד יכולה פעולה בהווה לשנות את העבר, וז"ל: "דאף דבכל דוכתא לא מצינו 
שיהי' איזה סיבה פועלת בזמן הקדום, מ"מ כיון שמצינו גם בדיני התורה בכה"ג שדברים של 
עכשיו פועלים בעבר, דהרי בשאלת נדרים ודאי דליכא למימר שהשאלה לחכם מגלית שכבר 
היה כן, והשאלה היא סימנא לגלות מה שכבר היה כסימנים של ל' יום באדם וח' בבהמה, אלא 
נדר, אף  דכן הוא דין התורה שעשינו להחזיק דין אחר השאלה שמכבר הוא כאילו לא היה 

שבאמת השאלה פועלת ע"ז והיא הסיבה העיקרית שגורמת זה הדין".

כלומר, דמכיון שכבר מצינו בתורה שפעולה בהווה משפיעה על ההעבר, ולדוגמא: בהפרת 
נדר ע"י שהנודר הולך לחכם החכם מתיר הנדר מעיקרו, הנה הוכחה שהתורה חידשה שפעולה 

בהווה יכולה להשפיע על העבר. 

אך ה"קובץ שיעורים"14 ס"ל שהתנאי הוא גילוי מילתא על העבר, היינו שפעולת החלות 
היתה כבר למפרע, וביצוע התנאי הוא רק גילוי מילתא על פעולת החלות.

ו
דעת כ"ק אד"ש מה"מ כשיטת הגר"ש שקופ 

אך הנה בלקו"ש15 כותב כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לחלות פעולת התנאי וזלה"ק: "ועד"ז 
הוא בתנאי ראה רשב"א גיטין )פד, ב( בע"מ שתבעלי לפלוני "ולכתחילה לא תבעל לו דהא 
אינה מגורשת עד שתיבעל לו נמצא תחילת ביאה באיסור", אף שלאחרי שתיבעל לו חל הגט 
גילוי מילתא  רק  הוא  כדברי הקו"ש שקיום התנאי  נראה, דמכריע שלא  ומדבריו  למפרע". 
שכבר בעבר חל למפרע הפעולה, אלא כשיטת הגר"ש שקופ שעצם קיום התנאי פועל את 
חלות הפעולה, ולכן הנותן גט ע"מ שתבעלי לפלוני אסורה להבעל לו, מכיון שתחילת הביאה 

היא באיסור, אע"פ שלאחרי שתבעל לו תהיה מגורשת למפרע.

נדר שאף  "ובדוגמת  וז"ל:  נדרים ע"י חכם  זה להפרת  וכן מדמה כ"ק אד"ש מה"מ ענין 
אף  איסור  עושה  הוא  מקודם  נדרו  על  כשעובר  מ"מ  למפרע,  הוא  נעקר  מתירו  שכשחכם 

שכלפי שמיא גליא שהחכם יתירו".

וז"ל הצ"צ16: "והענין כמתיר  זה להתרת קשר  ומציין שם לחידושי הצ"צ שמשווה ענין 
הקשר שחזר הענין כלא היה, כאדם שמצא חבל קשור והתירו, והרי הוא כאילו לא היה וזהו 

שאמרו שחכם עוקר בנדר מעיקרו". 
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18( צ"פ כללי התומ"צ ח"א ד"ה הפרה ע"י שליח.17( ד"ה "כל המקדש".

ז
גדר חדש בענין אפקעינהו

ע"פ כל הנ"ל ניתן לבאר בנוגע ל"אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה" בשיטת רש"י, שס"ל 
שההפקעה היא ע"י התנאי ד"כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש", שאע"פ שהתנאי מפקיע 
ענין  נפעל  התנאי  קיום  בשעת  שרק  מכיון  ולהבא,  מכאן  רק  היא  פעולתו  אבל  מלמפרע, 
איסור  עבר  לא  והאדם  כשרים,  קידושין  היו  ההפקעה  עד  שהיו  הקידושין  א"כ  ההפקעה, 
בעילת זנות. ז"א: ע"ד שאנו אומרים בנוגע לאדם הנותן גט לאשתו בתנאי שתבעל לפלוני 
שאסורה להיבעל לו, מכיון שכל עוד התנאי לא נפעל, הגט עדיין אינו חל, במידה שווה אפשר 
לומר בנוגע לענינינו, שכל עוד חכמים לא הפקיעו את הקידושים, הקידושים לא בטלים, א"כ 
יוצא שפעולת ההפקעה היא שמפקיעים את הקידושין מלמפרע, אבל ההפקעה לפועל היא 

רק משעת ההפקעה. ובאמת לפי"ז הרש"י יסבור כדעת ה"שיטה מקובצת" הנ"ל. 

ומדוייק זה מלשון רש"י17: "כל המקדש אשה על דעת שהנהיגו חכמי ישראל בישראל הוא 
מקדשה, שיהיו קיימין קידושין לפי דברי חכמים, ויהיו בטילים לפי דברי חכמים על ידי גיטין 
שהכשירו חכמים", דלכאורה אם פעולת ההפקעה היא למפרע, שמתברר שמעולם האשה לא 
היתה מקודשת, מהי המשמעות של הכשרת הגט ע"י חכמים, הרי אין בהפקעה זו כלל, פעולה 
ולהבא  לזו של גט, אך ע"פ המבואר שאף לשיטת רש"י פעולת ההפקעה היא מכאן   דומה 

יובן. 

ויובן זה ביותר ע"פ משל הנ"ל מהצ"צ, ל"אדם שמצא חבל קשור והתירו" שפעולתו היא 
שעוקר הקשר מעיקרו, אך לפועל עד לשעה שעקר הקשר היה הקשר קשור, כמו"כ בנדו"ד 
שחכמים עוקרים הקידושין מעיקרן, אך עד לשעת העקירה – התרת הקשר – הקידושין ה"ה 

קידושין כשרים ואין הבעילות בעילת זנות. 

שסובר  הבעל,  ע"י  נדרים  להפרת  בנוגע  הרוגוצ'ובי18  של  חידושו  ע"פ  ביותר  ויומתק 
מועיל  ההפרה  שדין  אלא  האישה,  של  הדיבור  את  ומבטל  מעיקרו,  הנדר  עוקר  שהבעל 
 – למפרע  כבר  שהיא  עצמה  ההפרה  בין  חילוק  יש  שלשיטתו  היינו  ולהבא.  מכאן  רק 
כן  לומר  ניתן  עפ"ז  ולהבא.  מכאן  רק  שהיא  ההפרה  חלות  לבין  האשה,  דיבור  בשעת 
מכאן  רק  היא  ההפקעה  חלות  אך  למפרע,  היא  ההפקעה  שעצם  לאפקעינהו  בנוגע   גם 

ולהבא. 
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19( ח"ו עמ' 86 ואילך ]ובמתורגם עמ' 92 ואילך[.
20( ב"ר פ"ה, ה. שמו"ר פכ"א, ו. זח"ב קצח, ב.

יז  יום"  ב"היום  הובא  בשלח,  פ'  תורה"  21( "אור 

שבט.
22( חולין ז, א.

23( שעהיוה"א בתחילתו.

ח
ביאור יסוד הנ"ל ע"פ שיחת כ"ק אד"ש מה"מ בענין קרי"ס

המדרש20  מאמר  את  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מביא  בלקו"ש19  דהנה  הנ"ל  בכל  ההסברה  וי"ל 
עה"פ "וישב הים לפנות בוקר לאיתנו" שכאשר ברא הקב"ה את הים הוא התנה עמו תנאי 
שעליו להבקע כשעם ישראל יצטרך לעבור בו, וזוהי משמעות הפסוק "וישב הים. . . לאיתנו" 

"לאיתנו" אותיות "לתנאו" – "לתנאו שהתנתי עמו מתחילה". 

ומבאר שם מדרש זה ע"פ ביאורו של הרב המגיד21 בסיפור הגמ'22 על ר' פנחס בן יאיר 
שהיה הולך למצות פדיון שבויים, ועצר בעדו נהר גינאי וכשלא הסכים הנהר לחלוק מימיו ענה 
לו ר' פנחס בן יאיר "אם אי אתה חולק, גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם". ומבאר הרב 
המגיד שאין הכוונה היא שאם הנהר לא יסכים לחלוק מימיו אזי רק מכאן ולהבא לא יעברו בו 
מים יותר, אלא הפי' הוא שכיון שכל בריאתו מלכתחילה היתה כדי לבצע רצון הצדיקים, א"כ 
כל מציאתו של הנהר גם עד כה היתה בתנאי שיבצע רצון הצדיקים, וא"כ בשעה שהנהר אינו 
מבצע את רצון הצדיק הרי כל מציאותו מתבטלת מלמפרע, ובלשונו הק': "הרי אתה כלא היה 

מעולם וכמו שלא נברא כאן מים ונמצאו שלא יעברו בך מים לעולם".

הים. . .  "וישב  עה"פ  המדרש  דברי  ביאור  הוא  זה  שבדוגמת  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ומבאר 
לאיתנו" – לתנאו, שאם הים לא היה נבקע אזי כל מציאותו היתה מתבטלת למפרע, משום 
שכל מציאתו היתה על תנאי שהתנה עמו הקב"ה בבריאתו, ולכן שב הים לאיתנו – לתקפו, 

שע"י קיום התנאי אזי גם מציאותו הקודמת של הים קבלה חיות ותוקף. 

והנה על מה שמחדש שבאם הים לא היה נבקע אזי היה מתבטל למפרע, )דלכאורה הרי 
הים הוא מציאות שכבר קיימת, דמילא מכאן ולהבא ניתן לומר שיתבטל הים, אך עד לשעת 
קרי"ס הרי הים היה קיים, וא"כ כיצד ניתן לומר שיתבטל למפרע(, מבאר בהערה 12 שם, ע"פ 
דברי אדה"ז בתניא23 שאילו היו האותיות המהוות את העולם חוזרות למקורם ח"ו, היה כל 
העולם "אין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי בראשית ממש", וז"ל: "וי"ל הביאור בזה: באם 
היו הנבראים )לאחרי שנתהוו( איזו מציאות לעצמם ח"ו )בדוגמת אומן העושה כלי – וכטעות 
הדבר שבכחו של הקב"ה  מובן  לדעתם  אף שגם  הנה  רפ"ב(,  הכופרים המובא בשעהיוה"א 
לעשות שיהיו "אין ואפס ממש". בכ"ז, מכיון שמצד עצמה היתה מציאותה נשארת גם עכשיו 
וביטולה הוא מצד כח אחר, הרי אף שלאחרי ביטולה היא "אין ואפס ממש" בכ"ז אינה כמו 
לפני שי"ב. שאז לא היה לה מציאות מלכתחילה. אבל מכיון שכל מציאות הבריאה, גם בעת 
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ובסילוק הכח – מתבטלת מציאותה  היותה, היא רק מצד כח האלקי המהווה אותה תמיד, 
ממילא, הרי )לאחרי סילוק הכח( אין לה שום מציאות כלל, וכמו לפני ששת ימי בראשית 

ממש". עכ"ל.

היינו שביטול העולמות בשעה שמסתלקים האותיות, הוא ביטול כ"כ גדול שכאילו לא 
היה שום מציאות של עולמות עד אז, ובהערה 13 מוסיף שביטול מציאותו של הים בשעה 
שלא היה מקיים התנאי, הוא הרבה יותר גדול מביטול העולמות בהסתלק האותיות, שהרי 
הוא פועל גם למפרע, אך עכ"פ ודאי שלא הכוונה שבאם הים לא היה נבקע, אזי כבר בעבר 
לא היה ים, שהרי היתה קיימת בפועל מציאות של ים, אלא י"ל הכוונה שביטול התנאי פועל 
שלמרות שבפועל היה ים בעבר, אך מכאן ולהבא הים מתבטל בצורה כה חזקה שכבר מלמפרע 

לא היתה לו מציאות. 

ונראה דניתן להשוות זאת ל"אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה" ולבאר שכשהתנאי מתבטל 
ה"ה מפקיע הקידושין מלמפרע, אך חלות ביטול הקידושין הוא רק מכאן ולהבא, שהרי עד 
ביטול התנאי, הקידושין היו מציאות קיימת, ע"ד קרי"ס שאם הים לא היה נבקע אזי היה 
מכאן  שהביטול  אלא  קיימת,  מציאותו  היתה  שלפועל  ודאי  אך  למפרע,  מציאותו  מתבטל 

ולהבא הוא ביטל כ"כ חזק שכאילו כבר מלמפרע לא היה ים.

ט
יישוב כל קושיות הנ"ל ע"פ יסוד הנ"ל

ע"פ כל הנ"ל יובן מדוע דוקא בקידושי ביאה קיים החשש של בעילת זנות, מכיון שלשיטת 
רש"י ההפקעה היא מלמפרע, שחכמים מפקיעים הקידושין, א"כ בשעה שמדובר בקידושי 
כסף אזי חכמים מפקיעים את הכסף עצמו ועושים את המעות מתנה, אך אעפ"כ עד לשעת 
הפקעת הקידושין, הקידושין היו חלים ולא היו בעילותיו בעילת זנות, אבל בקידושי ביאה 
אזי חכמים צריכים להפקיע את הביאה עצמה, ומה תהא על ביאתו, וע"ז מתרצת הגמ' דהוי 

בעילתו בעילת זנות.

ובזה יתורצו גם ג' קושיות האחרונים הנ"ל )ס"ג(. 

א. קושיית הפני יהושע – שלפי רש"י שההפקעה היא למפרע, מדוע לא מצינו בפוסקים 
שהאשה מותרת בקרובי הבעל, הנה ע"פ הנ"ל יובן, שאף שההפקעה היא למפרע, אך פעולת 
החלות היא רק מכאן ולהבא, ולכן האשה אסורה לקרובי הבעל, מכיון שעד לשעת ההפקעה 

הייתה מקודשת לו.

ב. קושיית ה"שיטה מקובצת" לשם מה לשיטת רש"י צריכה הגמ' לטעם ש"כל דמקדש 
אדעתא דרבנן מקדש", הרי לכאורה מספיק הטעם של "הפקר ב"ד הפקר", הנה לפי הנתבאר 
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זה,  וזה משפיע רק על להבא, מובן הצורך בטעם  שלדעת רש"י הקידושין נעקרין למפרע, 
נעקרין  שהקידושין  שאע"פ  כנ"ל  היא  שפעולתו  התנאי,  ע"י  דוקא  נפעל  זה  שענין  משום 

מלמפרע החלות היא רק מכאן ולהבא.

ג. קושיית ה"עמק יהושע" דא"כ בת ישראל הנשואה לכהן ואכלה בתרומה ובקדשים, ע"י 
הפקעת הקידושין גורמים חכמים שזרה תאכל בתרומה ובקדשים, ע"פ הנ"ל יובן, שעקירת 

הקידושין היא פועלת רק מכאן ולהבא, וממילא במשך כל זמן נישואיהן היתה נשואה לכהן.

ובזה אף יתורצו בנקל כל ג' קושיות התוס'. 

א. "דא"כ יחפה על בת אחותו" בשעה שזינתה תחתיו. וע"פ האמור שעד שעת ההפקעה 
היתה א"א גמורה, נופלת השאלה לגמרי דאכן אינו יכול לחפות בזה על בת אחותו.

ב. ולכן מובן גם מדוע אין ממזרים יכולים להיטהר, שהרי היא א"א גמורה היתה עד לשעת 
ההפקעה.

ג. כמו"כ מובן מדוע לא שייך כאן התראת ספק, שבעצם אין כלל כל ספק לזה שאשה 
פעולת  מכן,  לאחר  הקידושין  מפקיעים  חכמים  אם  ואף  גמורה,  איש  אשת  היא  הנשואה 

ההפקעה היא רק מכאן ולהבא. 

י
קושי נוסף לשיטת רש"י ויישובו ע"פ הגרעק"א

אך עדיין צלה"ב בשיטת רש"י, מהי תשובת הגמ' "שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות" הרי 
שאלת הגמ' היא כדברי הריטב"א "איך לא יחושו חכמים על ביאתו", וא"כ מהי תשובת הגמ' 

"ששויה רבנן לבעילתו בעילת זנות". 

ואוי"ל הביאור בזה, ע"פ מש"כ הגרעק"א שהכוונה ב"כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש" 
הוא שהאדם עושה תנאי בקידושין "ע"מ שלא ימחו חכמים", אך הריטב"א כתב שהתנאי הוא 
"ע"מ שירצו חכמים". וי"ל החילוק בזה: שאם אנו אומרים ע"מ שימחו חכמים, אזי חכמים 
צריכים לעשות פעולה בשביל זה, אך ע"מ שירצו חכמים, אין חכמים צריכים לעשות פעולה 
וזוהי  הוא ע"מ שירצו חכמים,  כהריטב"א שהתנאי  לומר שרש"י ס"ל  נראה  וע"כ  מיוחדת. 
תשובת הגמ' שמכיון שחכמים לא צריכים לעשות פעולה מיוחדת כדי לבטל הקידושין, אלא 

זה בדרך ממילא, לכן יכולים חכמים להפוך בעילתו לבעילת זנות.
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בגדר 'קרקע עולם'

הת' שי בהרמנד

א
מחלוקת הריטב"א והר"ן בנוגע לק"ע בפרהסיא

התוס' בכתובות )ג, ב ד"ה ולידרוש( כתב: "וא"ת והא אמרינן בפ' בן סורר ומורה )סנהדרין 
עד, א. ושם( על כל עבירות יעבור ואל יהרג חוץ מעבודת כוכבים וג"ע וש"ד . . ויש לומר דהכי 
פריך ולדרוש להו דאונס שרי לפי שהאשה היא קרקע עולם ולא עבדה מעשה, כדמשני בפרק 
בן סורר ומורה אסתר קרקע עולם היתה, והא דלא פריך התם גילוי עריות הויא, דפשיטא ליה 
דאיכא לשנויי קרקע עולם היא ואין לה למסור עצמה, אבל לענין חילול השם לא היה נראה 
לו שיועיל טעם דקרקע עולם, ומשני קרקע עולם היתה ואפילו חילול השם ליכא". היינו כיון 
שהיתה קרקע עולם, פשיטא לן דאינה מחויבת למסור נפשה ע"ז, ורק סד"א דגבי פרהסיא לא 
יועיל הך דקרקע עולם, ופשטינן למסקנא שגם גבי פרהסיא איכא למימר קרקע עולם ואינה 

מחוייבת למסור נפשה על זה. 

ב'  מצינו  עולם,  דקרקע  התירוץ  יועיל  לא  פרהסיא  דגבי  לומר  ההוו"א  בסברת  והנה 
הסברים:

"ולדרוש להו דאונס בישראל מישרא שרי, כלומר דאשת איש  הריטב"א ביאר בזה:  א. 
סבורין  היינו  ואילו  מותרת,  נתפשה  הא  נתפשה  לא  והיא  כדכתיב  לבעלה  מותרת  שנאנסה 
לומר דמשום קידוש השם עבדן לא הוה לן למדרש להו הכי אלא ודאי כדאמרן". כלומר דהי' 
סד"א שגבי חילול השם צריכה למס"נ אפי' אינה עושה מעשה, וקמ"ל דכיון דהוי ק"ע אין 

כאן חילול ה'.

ב. הר"ן פירש )לשיטת התוס'( דהוו"א דאע"פ שמשום הדין דק"ע אינה בכלל ג"ע החמור, 
ובמקום  המצוות,  כל  כשאר  הפחות  לכל  ה"ה  אלא  גמור,  היתר  יהא  שלא  לומר  ראוי  מ"מ 
פרהסיא דאיכא חילול ה' צריכה למסור עצמה, וקמ"ל דכיון שאינה עושה שום מעשה, אע"פ 

דאיכא חילול ה', מ"מ אין זה היא שעושה את החילול ה' לכן אינה צריכה למסור נפשה. 

וצ"ל סברת הריטב"א דהרי בפועל כן איכא חילול ה' גם בק"ע, ומה הסברה לומר דאין 
חילול ה'. 
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ב
מחלוקת הרא"ש והר"ן בסיבת ההיתר בק"ע והקושי בדבריהם

ועוד יש לעיין, דהנה גבי עצם ההיתר בקרקע עולם, מצינו נמי ב' פירושים: 

א. הרא"ש בפירקין )סי' ד, וכן תוס' סנהדרין( כתב: "והא דקאמר הכא ולידרוש להו דאונס 
שרי, הכי פירושא ואינה מחויבת למסור עצמה משום דקרקע עולם היא ואינה עושה מעשה, 
דמהיכא גמרינן דבעריות מחויבת למסור עצמה מרוצח כדאמרינן בסנהדרין )עד, א( מה רוצח 
יהרג ואל יעבור וכו' ורוצח גופיה הא דמיחייב למסור עצמו היינו כשעושה מעשה, אבל אם 
אמרו לו הנח שנזרוק אותך על התינוק להתמעך, דאחר שאינו עושה מעשה בהא ודאי אמרינן 
מאי חזית דדמא דחברך סומק טפי דלמא דמא דידך סומק טפי". היינו דענין היתר ק"ע הוא 
מפני שאינה עושה מעשה כלל, וכדלעיל. והמאירי בסנהדרין הוסיף גבי אסתר שאפי' שכר 
הליכה אין בידה, והיינו שאפי' לא הלכה מעצמה לאחשוורוש אלא שהיו מוליכים אותה בע"כ, 
ומשו"ה א"צ למסור עצמה. וילפינן דין זה מרוצח דגם התם באם יאיימו עליו שישליכו אותו 
על תינוק וכה"ג, כיון שאינו עושה מעשה, אמרינן מאי חזית דדמא דחבראי סומק טפי מדמא 

דידי, ואינו מחוייב למסור עצמו על זה. 

ב. הר"ן פירש לשיטתו, שכיון שאינה עושה שום מעשה אפילו הייתה ערווה דאורייתא, 
אין לה למסור עצמה למיתה, כיון שאפשר לאנוס אותה על כורחה ולעשות בה מעשה, מה 
תועיל אם תמסור עצמה להריגה, הרי לא יהרגוה אלא יעשו בה מעשה בע"כ, ומשיטתו משמע 
שאע"פ שאינה עושה מעשה, מ"מ לא יועיל זה לפוטרה מהחיוב דמסירות נפש, ומה שאינה 

מחוייבת במסירות נפש היינו משום שלא יועיל למנוע את העבירה אפי' אם תמסור עצמה. 

וצריך להבין לשיטת הר"ן מה סבירא ליה מהלימוד דרוצח, דמהתם כן מצינן למילף דמשום 
שאינו עושה מעשה ה"ה פטור מלמסור עצמו להריגה, וכדלעיל בשיטת הרא"ש, ומדוע נטה 

הר"ן מלימוד זה ולמד דבין כך יעשו בה עבירה ולכן אין טעם למסור עצמה. 

מעצמה  הולכת  אסתר  הייתה  שבאם  מדבריו  דמשמע  דלעיל,  המאירי  בדעת  צ"ל  וכן 
לאחשוורוש, חשיב עושה מעשה וחייבת למס"נ ע"ז, ואינו מובן דמה בכך שהולכת מרצון, 

מ"מ בעבירה עצמה של ג"ע הרי אינה עושה מעשה.

ג
קושיית הגר"ח על לימודו של הרא"ש

 והנה הגר"ח )בחידושיו פ"ה מהלכות יסודי התורה(, כתב: "דהנה צ"ע בדברי התוס' דמאי 
רוצח  הוי  לא  איהו  דהתם  ונתמעך,  התינוק  על  אותו  שמשליכין  למי  המאורסה  נערה  ענין 
כלל ולא עבר על שפיכות דמים, דהא לא הוי רק כאבן ועץ ביד הרוצח שמשליך אותו, דמי 
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מבקר  שאינו  מי  "כל  א(:  )מ,  נדרים  בגמ'  1( וראה 
החולה  את  המבקר  כל  וכו'  דמים,  שופך  כאילו  חולים 
גורם לו שיחיה, וכל שאין מבקר גורם לו שימות". והכי 
גרם מיתה חשיב אביזרייהו דשפ"ד, וצריך למס"נ ע"ז. 
וי"ל דהתם נמי באם הוא וודאי שיכול להצילו מהמחלה, 

וחייב  תעמוד  לא  בכלל  ה"ה  וכד',  גילו  בר  שהוא  כגון 
להביא עצמו לספק סכנה על כך. אלא דהתם אינו וודאי 
סיבת  שהביקור  "פעמים  וז"ל:  שם  המאירי  )כמ"ש 
וכיו"ב  שעה  לחיי  הצלה  בין  לחלק  יש  וכן   ההצלה", 

ואכ"מ(. 

שמשליך אותו הוא הרוצח, ולהכי לא חייב למסור את עצמו, משא"כ בנערה המאורסה אף 
דלא קעבדה מעשה, מ"מ הרי היא עוברת על גילוי עריות, ולהכי שפיר הדין נותן דתהרג ואל 

תעבור". עיי"ש מה שתירץ בזה. 

אמנם גם בקביעה זו דהגר"ח דיש איסור ג"ע גם בקרקע עולם יש לעיין ובתרתי, חדא, 
מאי פסיקא ליה לומר דיש כאן אסור דג"ע, דלכאורה יש לומר דהגדר דק"ע אינו רק בגדר לאו 
שאין בו מעשה, אלא שאין כאן מציאות עבירה כלל בשום צד, וכמדוייק לשון רש"י )סנהדרין 
עד, ב( גבי אסתר שכתב "אינה עושה מעשה )והוסיף, אלא( הוא עושה בה מעשה", ומשמע 
כנ"ל דהגדר הוא שאין שום מציאות איסור מצד האישה, אדרבה מעשה האיסור נעשה בה, 
והיא הויא רק כחפצא שמישהו אחר עושה בו את העבירה, וממילא אין היא בכלל ג"ע כלל, 
וכן מוכח מלשון הר"ן דלעיל דכתב דמשום הדין דק"ע אינה בכלל גילוי עריות וכו' ]וי"ל שלכן 
המשילה הגמ' דין זה ל"קרקע עולם", ולא כתבה סתם שאינה עושה מעשה, והיינו לומר דהוי 

ממש כהחפצא דקרקע שאדם זורע בה, ואין היא משמשת שום צד בפעולת הזריעה[. 

ועוד יש לשאול לאידך גיסא גבי רוצח, דמאי פסיקא ליה להגר"ח דאין כאן מעשה דשפ"ד 
כלל, דהנה גבי האיסור ד"לא תעמוד על דם רעך", כתב כ"ק אד"ש )בלקו"ש חל"ב( בדעת 
רש"י )וכן ס"ל לכמה מן הפוסקים( דמשום הציווי ד"לא תעמוד", מחוייב האדם להכניס עצמו 

אף בספק סכנה באם יכול להציל את השני מסכנה ודאית. 

ולכאורה אינו מובן: דמ"ש איסור זה מכל התורה כולה דאמרינן פק"נ דוחה את כל התורה, 
ואפי' בספק פיקוח נפש, וכמו גבי שבת שמותר לחלל שבת אפי' על ספק פקו"נ, ומ"ש הכא 

דאין האיסור דלא תעמוד נדחה משום הספק פקו"נ? 

וכן תמה ע"כ בשו"ת הרדב"ז )ח"ג סי' א(: "דהאיך יעלה על הדעת שיניח אדם לחתוך ידו 
או רגלו כדי שלא ימיתו את חבירו", ואע"פ שהכס"מ כתב הטעם שהלה ודאי והוא ספק, מ"מ 
הא גופא טעמא בעי דמה בכך שהוא רק ספק, הרי קיי"ל דאף בספק פקו"נ דוחין כל התורה 

כולה, והרי זהו טעמם של החולקין על דין זה וא"כ במה נחלקו.

ולכן י"ל בזה דהאי שיטה ס"ל, דאחר שהתורה אסרה לעמוד על דם רעהו ולראות במיתתו 
כשיכול להצילו, אזי נעשה אותו שיכול להצילו ואינו מציל כאילו שותף ומסיע במיתתו, והוי 

כאבייזריהו דש"ד1.

ונראה שאפשר לדייק סברה זו בלשון שו"ע רבינו שכתב בהלכות שבת )סי' שכט ס"ח( 
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הלכות  הרמב"ם  מש"כ  דומה(  שאינו  )אף  2( וע"ד 
והתנה  לשומר  כרמו  "המוסר  ה"ג(:  )פ"ב  שכירות 
שהפסיד  כמי  חייב  עשה  ולא  ופשע  וכו'  שיחפור  עמו 

בידים".
סכנה,  בוודאי  עצמו  להכניס  מחוייב  שאינו  3( ומה 
שונים,  גופים  בשני  רציחות  כשני  הוי  דהתם  י"ל 
שני  גוף  הריגת  ע"י  א'  גוף  להציל  יכול  אם  דאפי' 
עדיף,  תעשה  ואל  ושב  לעשות,  מה  לו  שאין  ודאי 

גוף  להרוג  מסייע  חשוב  לא  הורג  אחד  גוף  וכשאינן 
שני, אלא כמציל הגוף הראשון. וה"נ גבי הריגת עצמו 
עצמו  להרוג  שצריך  חזית  דמאי  למימר,  איכא  נמי 
ולכן  טפי  סומק  דידי  דמא  ושמא  השני,  להציל  כדי 
שוא"ת עדיף. אלא שגבי אשה בג"ע שאין שם הסברא 
כדלקמן  ממש  נפשה  למסור  מחוייבת  חזית,   דמאי 

בפנים.
4( ראה בסוף הערה הבאה.

בטעם הדעה דס"ל שאסור להכניס עצמו בספק סכנה, וז"ל: "שהרי נאמר וחי בהם, ולא שיביא 
עצמו לידי ספק מיתה ע"י שיקיים מה שנאמר לא תעמוד על דם רעך". 

ומשמע קצת לפי טעם זה דהדעה השניה כן ס"ל שהחיוב להביא עצמו לידי מיתה, נגרם 
זה, נעשה העובר על  והיינו כנ"ל דאחרי שנצטווה באיסור  מצד קיום האיסור דלא תעמוד, 
האיסור כשותף2 במיתתו של חבירו, וע"כ מחוייב להכניס עצמו לספק סכנה כדי להצילו3, 
וסברה זו בא אדמו"ר הזקן לשלול ולומר שאיסור זה הוי ככל איסור, ואין צריך לבוא לידי ספק 

מיתה כדי לקיים ציווי זה )ועדיין צ"ע בכל זה(.

ד
ביאור שיטת הר"ן

ולדרך זו י"ל דהר"ן נמי סבירא ליה כשיטה זו, ולכן ס"ל גבי רוצח דגם באם מכריחים אותו 
ליפול על תינוק, מ"מ באם יכול למנוע את הפלתו ולהציל את התינוק ע"י הכנסת עצמו לספק 
סכנה, ממילא שבאם אינו מציל עובר על איסור דלא תעמוד, שפיר חשיב בכלל שפ"ד אע"פ 
עצמו,  למסור  ירצה  אם  אפילו  עצמו  להציל  יכול  דכשאינו  אלא  כלל,  עושה מעשה  שאינו 
שוב לא חשיב יכול להציל ולא הוי בכלל שפיכות דמים. והכא נמי גבי רוצח באם אינו יכול 
להציל את התינוק, בגוונא דאפי' אם ירצה למסור עצמו להריגה לא יהרגוהו, ורק יפילו אותו 
 ע"כ על התינוק – אזי חשיב "כאינו יכול להציל" ולמנוע הריגתו ולכן לא הוי בכלל שפיכות 

דמים. 

ועפ"ז יש להסביר גם גבי גילוי עריות באשה, דס"ל לר"ן דאע"פ שאינה עושה מעשה מ"מ 
י"ל שבאים יכולה למנוע העבירה ע"י שתמסור  עצמה למיתה4, אזי כשלא מוסרת עצמה, בזה 
גופא נעשית כשותפה ומסייעת לעבירה, והוי בכלל גילוי עריות החמור, ולכן כתב דהכא אינה 
יכולה למנוע העבירה אפי' אם תמסור עצמה להריגה, ומשום הכי לא חשיב מסייעת ואינה 

בכלל ג"ע כנ"ל. 

ויוצא שענין זה דיכולה או שאינה יכולה למנוע העבירה אינו רק ענין שבמציאות, אלא 
דבזה תלוי אם הוי בכלל ג"ע )ושפ"ד( או לא הוי בכלל ג"ע )ושפ"ד(. וי"ל דהר"ן אזיל בזה 
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לשיטתיה )כמובא בכ"מ בלקו"ש( גבי מצוות פרו ורבו, דכתב לחדש דכיון שהאשה מסייעת 
ורבו, אע"פ שסיוע  לאיש במצווה הנ"ל, ע"י סייוע זה היא נכללת ג"כ בכלל המצווה דפרו 

האשה הוי באופן דקרקע עולם כמובא בלקו"ש חי"ז )עמ' 253 הערה 47 עי"ש(.

את  מוסרת  שאינה  בזה  עריות  לגילוי  מסייעת  שהאשה  דכיון  בשלילה5,  גם  י"ל  ועד"ז 
עצמה אע"פ דהוי ק"ע, מ"מ נכללת בכלל האיסור דג"ע. אמנם הכא י"ל יותר מזה, וכמו שכתב 
כ"ק אד"ש גבי הקהל, דגם התם בנ"י הוי רק כמסייעים למלך לקיים את מצות הקהל, וכתב 
ע"ז כ"ק אד"ש דהסיוע במצוות הקהל חזק יותר מהסיוע במצוות פרו ורבו, דהתם הסיוע הוי 
רק במציאות, דבמציאות אין האיש יכול לקים המצווה דבפרו ורבו )להוליד ולד( ללא אישה. 

אמנם גבי מצוות הקהל הסיוע דבנ"י ישראל הוא לא רק במציאות אלא גם במצווה עצמה, 
דבנ"י הם החפצא שבהם נעשית המצווה דהקהל וישמיעם וכו', ולכן חל עליהם גם חיוב גברא 
להביא עצמם לכלל חפצא וכו', וה"נ י"ל דסיוע האשה בג"ע אינו רק סיוע במציאות דהעבירה, 
עצמה דהאשה היא כמו החפצא שנעשה בה האיסור דג"ע, ושפיר חייבת  בעבירה  אלא גם 

למסור עצמה כדי לא להיות החפצא דעבירה כנ"ל.

ולפי"ז יובן שיטת המאירי דלעיל, דה"נ באם הולכת מרצון לעשות העבירה, ג"כ חשיב זה 
כמסייעת למציאות העבירה ומביאה עצמה להיות חפצא דעבירה, וע"כ צריכא למסור עצמה 

ע"ז, ואתי שפיר.

ה
ביאור גדר מחלוקת הרמב"ם והתוס'

אלא דכ"ז הוא בשיטת הר"ן. אמנם כתב הגר"ח בדעת הרמב"ם, וז"ל: "והרמב"ם דסתם 
ולא הזכיר כלל הך דקרקע עולם משמע דחולק ע"ז וס"ל דבכל גווני יהרג ואל יעבור בגילוי 
עריות". דהיינו דהרמב"ם ס"ל דגם בקרקע עולם חייבת למסור עצמה להריגה, ולא מטעמיה 
דהר"ן אלא דס"ל דכל היכא דאיכא גדר ג"ע מחוייבת למסור עצמה, וע"ש בהסברת שיטת 
הרמב"ם, ולכאורה גם אחרי הביאור עדיין אינו מובן, דא"כ מדוע בגוונא דפרהסיא גם לשיטת 

הרמב"ם מועיל הטעם דקרקע עולם, ואינה צריכה למסור עצמה להריגה .

ונראה לומר בהסברת המח' בין תוס' לרמב"ם, דהנה יש לעיין בענין ק"ע, היכי הוי דינא 
בגוונא דהוי ק"ע אבל יש לה רצון לעבירה, דלכאורה אע"פ שאיכא רצון ואינו אונס, מ"מ הרי 

שפחה  גבי  אד"ש  כ"ק  בדברי  כזה  אופן  5( ומצינו 
חרופה )לקו"ש חי"ז עמ' 256(, דקטן בן שש שנים ויום 
מביא  והוא  לוקה  היא  חרופה,  שפחה  על  שבא  אחד 
מן  מלקות  חייב  הוא  ביאתו  שעקב  דכיון  וביאר  קרבן, 

התורה את השפחה חרופה. וזוהי פעולה הגורמת לחיוב 
זקוק  והוא  התורה  מן  תוקף  פעולתו  מקבלת  מלקות, 
לכפרה עי"ש, ורק דהכא הגרמה באשה אינה ע"י פעולה 

ורק קרקע עולם.
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עדיין אינה עושה מעשה כלל, ומדוע מתחייבת מיתה. והתוס' בב"ק )לב, א. ד"ה איהו( כתבו 
הסיבה דכיון שנהנת ורוצה אזי הרצון חשיב מעשה, ולכן מתחייבת כשרוצה דחשיב כיש כאן 
מעשה, ועל מעשה זה חל החיוב. אמנם מלשון רש"י )כריתות ג, א. ד"ה דאמר רבי אבהו( לא 
משמע דההנאה והרצון חשיב מעשה ממש, אלא דהכא בג"ע התורה אסרה את הרצון וההנאה, 

אע"פ שליכא מעשה כלל ולכן כשרוצה ונהנית חייבת. 

והנה לשיטת התוס' דס"ל דהרצון חשיב מעשה, יש לעיין היכי הוי דינא דרצון, אילו הרצון 
לא היה נחשב כמעשה )וכמו"כ יש לעיין לרש"י, מה היה דין הרצון אילו התורה לא הייתה 
אוסרת את הרצון(, דיש לומר דאע"ג דאינה חייבת עונש כיון דליכא מעשה, מ"מ עדיין יש 
לשאול האם יש כאן בכלל גדר איסור כיון שיש רצון או דכיון שליכא מעשה, אזי אפי' כשרוצה 
גדר איסור. ונראה שבענין זה איכא פלוגתא בין הרמב"ם והראב"ד גבי איסור  אין בזה שום 

גילוח פאתי הראש. 

וכתב הרמב"ם )הל' עכו"ם פי"ב ה"א(: "אחד המגלח הפאות בלבד ומניח שיער כל הראש, 
ואחד המגלח כל הראש כאחד, לוקה הואיל וגילח הפאות, במה דברים אמורים באיש המגלח 
אבל איש המתגלח אינו לוקה אלא אם כן סייע למגלח". והכס"מ שם כתב שלדעת הרמב"ם 
גבי האיש המתגלח באם אינו מסייע, לא רק שאינו לוקה אלא אינו עובר איסור אע"פ שמתגלח 

מרצונו. 

אמנם הראב"ד כתב שם: "א"א אע"פ שאינו לוקה כיון שמדעתו עשה עובר בלאו". ולפי 
עושה  דכשאינו  הרמב"ם  כדעת  ס"ל  דהתוס'  והרמב"ם,  התוס'  מחלוקת  להסביר  יש  הנ"ל 
מעשה אזי אע"פ שאיכא רצון, אין כאן איסור כלל. וכמו"כ גבי ג"ע דכיון שהיא קרקע עולם 
כיון שעדיין אינה עושה מעשה אין כאן  ואינה עושה מעשה, אזי אפי' אם איכא רצון מ"מ 
איסור דג"ע כלל, ומה שכן מתחייבת בפועל באם רוצה, היינו משום שהרצון חשיב מעשה 
ועי"ז כן יש מעשה, אמנם על הצד דקרקע עולם אמרינן דאפי' אם היה מצורף לזה רצון, אין זה 
כלום, ולכן שפיר איכא למימר דכיון דק"ע אפי' עם הרצון אין זה גילוי עריות, ממילא באונס 

אינה מחוייבת למסור עצמה כלל להריגה על זה. 

אמנם בדעת הרמב"ם י"ל שס"ל בדין הרצון וההנאה כרש"י )וכ"כ הרוגוצ'ובי( דהאיסור 
בג"ע הוא ברצון עצמו, ולא משום חשיב מעשה. ולדרך זו שפיר אמרינן דבג"ע חידשה תורה 
דקרקע עולם, כשהוא עם הרצון אע"פ שאינו מעשה ועדיין ק"ע הוי איסור גמור וחיוב מיתה. 
יש כאן איסור גמור ממילא, דגם באונס חייבת למסור  יוצא דכיון שהכא כשרוצה  וממילא 
ליכא  דהתם  ג"ע  שאינו  פרהסיא  דגבי  הרמב"ם  בדעת  נמי  מבואר  ולפי"ז  להריגה,  עצמה 
לחידוש זה שע"י הרצון בלבד יש חיוב, ממילא הדירנן לדין דכיון דהוי ק"ע אין כאן איסור 

ואינה מחוייבת למסור עצמה, ואתי שפיר. 
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ו
ביאור שיטת הריטב"א בדין קרקע עולם גבי פרהסיא

אמנם עדיין יש לעיין בהאי פטורא בקרקע עולם ואינה עושה מעשה, דלכאורה בכל אונס 
יש לומר דחשיב כאילו ה"אונס" עשה את המעשה ולא האדם, וכמ"ש החמד"ש. וא"כ מ"ש 
דדוקא בק"ע אמרינן דאינה מחוייבת למסור עצמה משום שאינה עושה מעשה, הא בכל אונס 

חשיב נמי כאינו עושה מעשה כנ"ל.

זה למסור עצמו למיתה בג' עבירות אלו דג"ע ע"ז ושפ"ד, מקורו  וי"ל בזה דהנה חיוב 
הוא מהמצוה דקדה"ש ומהאיסור דחילול ה', וא"כ במצב זה שצריכים למסירת נפש כדי לא 
לעבור על העבירה, מונח כאן בעצם ב' חיובים שונים. א. הוא עצם החיוב והאיסור לא לעשות 
העבירה )דג"ע וכו'(. ב. הוא החיוב דקידוש שם שמים ע"י מסירות נפש. וכמו כן כשלא מסר 
עצמו ועבר העבירה יש כאן נמי ב' עבירות. א. עצם העבירה שעבר עליה אם זה ג"ע או ע"ז 
או שפ"ד. ב. מה שעבר על המצווה דקדה"ש. והנה מה שעבר על עצם העבירה באונס, בזה יש 
לומר שכל אונס לא חשיב כעושה מעשה, ולא שאני לן בזה בין קרקע עולם לבין אונס אחר, 
וכדלעיל בדעת החמד"ש. אמנם גבי העבירה דחילול ה' וקידוש שם שמים, בהא יש לחלק בין 

אונס רגיל )היינו שעשה מעשה מתוך אונס( לקרקע עולם.

והסברא בזה י"ל, דגבי חילול ה' כל זמן שבחיצוניות נראה שהישראל היה פעיל בעבירה, 
חשיב חילול ה', והיינו דאע"ג שבאמת גבי העבירה עצמה אין אנו דנים אותו כעושה העבירה, 
מ"מ גבי חילול ה' כיון שסו"ס העבירה נעשתה ע"י מעשה איזה שהוא, יש בזה גדר חילול ה'. 
ובמציאות אין שום מעשה וכגון קרקע עולם, אתי שפיר דאמרינן  משא"כ באים גם בפועל 

דאין כאן גדר חילול ה' ואי"צ למסו"נ על כך.

ולפי"ז אתי שפיר לשון הריטב"א דלעיל גבי אסתר, דבהו"א סברנו דרק גבי העבירה עצמה 
מועיל הדין דקרקע עולם, כמו הדין דאונס רגיל. משא"כ גבי פרהסיא דהוא דין דחילול ה', הוה 
ס"ל דאי איכא חילול ה' לא יועיל בזה דין דק"ע כלל, וע"ז מתרץ בגמרא דכיון שהוי קרקע 

עולם, אין כאן חילול ה' ואין צריך שתמסור עצמה על זה.
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בגדר דיבור האסור בשבת 

 הת' לוי יצחק פרידמן*

א
קושיית האחרונים על שיטת רש"י

ולא  שבת  בערב  לא  יבעול  לא  כך,  ובין  כך  בין  מר  "אמר  ואילך(  ב  )ד,  בכתובות  איתא 
זירא  במוצ"ש. בשלמא בערב שבת, משום חבורה, אלא במוצאי שבת אמאי לא. אמר רבי 
משום חשבונות. אמר ליה אביי וחשבונות של מצוה מי אסירי. והא רב חסדא ורב המנונא 
דאמרי תרוייהו חשבונות של מצוה מותר לחשבן בשבת; וא"ר אלעזר פוסקין צדקה לעניים 
בשבת; ואמר ר' יעקב אמר ר' יוחנן הולכין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות לפקח על עסקי רבים 
בשבת; ואמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יוחנן מפקחין פיקוח נפש בשבת; ואמר רב שמואל 
בר נחמני אמר רבי יונתן הולכין לטרטייאות ולקרקייאות לפקח על עסקי רבים בשבת; ותנא 
וללמדו אומנות.  ועל התינוק ללמדו ספר  דבי מנשיא משדכין על התינוקת ליארס בשבת, 

אלא אמר רבי זירא גזירה שמא ישחוט בן עוף". עכ"ל הגמ'.

יעשה סעודה בלילה  יכנוס למוצאי שבת  מפרש רש"י בד"ה "משום חשבונות": "שאם 
ויחשוב בשבת מהו צריך להוציא וכתיב ודבר דבר )ישעיהו נח(". 

)קיג, א(, "ממצוא חפצך –  נלמד במס' שבת  דיבור חולין בשבת  והנה, המקור לאיסור 
חפציך אסורין, חפצי שמים מותרין. ודבר דבר – שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול. 

דבור – אסור, הרהור – מותר".

]וכן בשבת )קנ, א(: "לא ישכור אדם פועלים בשבת, ולא יאמר אדם לחבירו לשכור לו 
פועלים . . אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הלכה כרבי יהושע בן קרחה. ואמר רבה בר 
בר חנה אמר רבי יוחנן מאי טעמא דרבי יהושע בן קרחה – דכתיב "ממצוא חפצך ודבר דבר" 

דיבור – אסור, הרהור – מותר"[.

וכן נפסק להלכה ברמב"ם הל' שבת )פכ"ד ה"א(: "יש דברים שהן אסורין בשבת אף על 
פי שאינם דומין למלאכה ואינם מביאין לידי מלאכה, ומפני מה נאסרו משום שנאמר "אם 

*( לע"נ א"ז מרת רייזל בת ר' יהודה הכ"מ, נלב"ע כ"ז אדר ה'תשס"ט.
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תשיב משבת רגלך . . ודבר דבר", לפיכך אסור לאדם להלך בחפציו בשבת ואפילו לדבר בהן, 
כגון שידבר עם שותפו מה ימכור למחר או מה יקנה או היאך יבנה בית זה ובאי זה סחורה ילך 

למקום פלוני, כל זה וכיוצא בו אסור שנאמר "ודבר דבר" דבור אסור, הרהור מותר". 

רש"י  דברי  על  שהעירו  להגרשי"א(  כתובות  במסכת  )הערות  מהאחרונים  יש  ועפ"ז, 
דאפי'  משמע  דמדבריו  מדוקדק,  אינו  שהלשון  וכו",  להוציא  צריך  מהו  בשבת  "ויחשוב 
במחשבה יש איסור, והרי כפי שהוזכר לעיל דבור אסור הרהור מותר, וכן רש"י גופי' הביא את 

הכתוב ודבר דבר – דמשמע דבדיבור עסקינן. 

ב
יישוב שיטת רש"י בב' אופנים; ופלוגתתו עם הרמב"ם

לשון  אלא  חולין,  בדברי  להרהור  כוונתו  אין  יחשוב  שהפי'  י"ל  רש"י  לשון  את  וליישב 
לחשב חשבונות, וזה הוי שפיר בדיבור )ולאח"ז מצאתי בברכת אברהם שגם יישב כך(. 

ועוד י"ל ע"פ דברי הרמב"ם )הל' שבת פכ"ג הי"ח( שאיסור חישוב חשבונות אינו מטעם 
ממצוא חפצך וכו', אלא גזירת חכמים שמא יכתוב. וז"ל: "אסור לחשב חשבונות שהוא צריך 
להן בשבת בין שעבר בין שעתיד להיות גזירה שמא יכתוב", ומכאן ממשיך הרמב"ם ומעלה 
נפק"מ "לפיכך חשבונות שאין בהן צורך מותר לחשבן, כיצד כמה סאין תבואה היה לנו בשנה 
פלונית, כמה דינרין הוציא בחתנות בנו וכיוצא באלו שהן בכלל שיחה בטילה שאין בהן צורך 
כלל המחשב אותן בשבת כמחשב בחול". משום שבהם אין חשש של כתיבה. ומקור דבריו 
מהגמ' בשבת )פרק שואל קנ, א( "אמר רב יהודה אמר שמואל חשבונות של מה לך ושל מה 
בכך מותר לחשבן בשבת", מ"מ משמע לכאורה שכל הטעם הוא מפני שיש חשש כתיבה ולכן 

אפי' בהרהור אסור. 

והנה ענין זה של גזירה שמא יכתוב י"ל ג"כ על אותו משקל לדעת רש"י. ועיין ב"ברית 
עולם" דלומד כך גם בדעת רש"י, דבהרהור כזה דאתי לידי דיבור גם מחשבה יאסר, וא"כ אתי 
שפיר לשון רש"י "יחשוב" שהרי בנדון זה גם בהרהור אסור, והא דרש"י הוכיח מדבר דבר לאו 
למימרא שדוקא דיבור אסרינן אלא שכל הטעם לכך שאוסרים גם מחשבה הוא מטעם שמא 
יבוא לדבר. והאסמכתא לכך הוא מ"ודבר דבר", ומה שמצינו בכ"מ )לעיל ס"א( שדבור מותר 

הרהור אסור, יש לחלק בין הרהור המביא לידי דיבור להרהור שאינו מביא לידי דיבור. 

וראיה לדבר משו"ע אדמו"ר הזקן )הל' שבת סש"ו סכ"א(: "מותר להרהר בעסקיו . . ומכל 
מקום אם יש לו מתוך ההרהור טרדת הלב או נדנוד דאגה אסור", דהיינו אפי' אם יבוא לטרדת 
הלב או נדנוד ודאגה אסור משום עונג שבת. וכ"ש אם מביאו מתוך הטרדה יתרה )או חישוב 

בחשבונות( לידי דיבור, לכן גם ההרהור יאסר.



147 שער נגלה

וצריך ביאור מהו יסוד פלוגתת הרמב"ם ורש"י, דרש"י ס"ל שהאיסור לחשב חשבונות הוא 
מצד ודבר דבר )דדוחק לומר בדעת רש"י שכל הלימוד מ"ודבר דבר" הוא רק אסמכתא בעלמא, 

כי א"כ הוי ליה לפרש זאת בהדיא(. והרמב"ם ס"ל שהוא מחשש שמא יכתוב בשבת.

ג
האם ממצא חפציך ודבר דבר הם שני איסורים או לאו אחד

ויש לבאר זה בהקדים מה דהקשה התוס' )שבת קיג, ב( על רש"י "פי' בקונטרס כגון מקח 
וממכר ואין נראה לר"ת דהא כבר נפקא ממצוא חפצך". כלומר מפני מה למד למקח וממכר 
ילפינן האיסור  ותוס' מנין  וכו'. חזינן דפליגי רש"י  מדבר דבר הרי כבר נפקא ממצא חפצך 

דיבור חולין בשבת, האם איסורו הוא מצד ממצא חפציך )תוס'( או ודבר דבר )רש"י(. 

את  מיישב  ועפ"ז  ותוס'  רש"י  מחלוקת  יסוד  את  להסביר  כתב  אברהם"  ה"ברכת  והנה 
קושיית התוס'. ומבאר שנחלקו האם ודבר דבר הוא איסור נוסף על ממצוא חפצך או שהוא 

מסתעף ופרט ממצוא חפצך. 

ליה  דסבירא  משמע  רפכ"ד(  שבת  )הלכות  ברמב"ם  ההלכות  סידור  שמצורת  ומוכיח 
שממצוא חפצך ודבר דבר הם איסור אחד, ולא ב' איסורים. ועפ"ז לא קשיא לשיטת רש"י 
אבל  חפצך,  ממצוא  זאת  שלמדנו  אף  וממילא  כהרמב"ם,  סובר  רש"י  שאף  נימא  כי  מידי, 
היות ואיסור ודבר דבר הוא מטעם ממצוא חפצך, לכן זה לא לימוד נוסף למקח וממכר, אלא 
רק הלימוד לאיסור מקח וממכר בדיבור נלמד מהפרט של "ממצוא חפצך" שהוא ודבר דבר, 
ואה"נ שהלימוד הוא ממצוא חפצך. משא"כ התוס' חולק על שיטה זו, וסובר שהאיסור דודבר 

דבר הוא איסור הנוסף על ממצוא חפצך ולא מסתעף ממנו.

ועפ"ז אפשר לבאר גם את המחלוקת דידן בין הרמב"ם לרש"י: 

דהרי הן הרמב"ם והן רש"י סוברים שהודבר דבר אינו איסור נפרד מ"ממצוא חפצך", אלא 
מסתעף ממנו. אך נאמר שבזה נחלקו: שהרמב"ם סובר שמשום כך אין לומר שהודבר דבר 
יכול ללמד גם כן להרהור גם לא בתור אסמכתא, כי כל הלימוד שהודבר דבר הוא בא ללמד 

בשביל דיבור דוקא כנ"ל, ובנוגע לזה נאמר שאין בו אלא חידושו דהיינו דיבור ולא הרהור.

י"ל שגם את היסוד הזה למד באופן אחר, כלומר הרי מצינו שיש שתי  משא"כ לרש"י 
יש  הרי  התוס',  הקשה  וע"ז  דבר.  ודבר  ב.  חפצך.  א. ממצוא  חול.  דיבורי  לאיסור  לימודים 
לימוד ממצוא חפצך, ומדוע צריך עוד לימוד. וההסברה בזה היא, שהלימוד ממצוא חפצך הוא 
לימוד כללי שיש איסור לדבר, ומזה שהדגשנו את דיבור והוספנו לו עוד לימוד פרטי, משמע 
שבא לאסור גם ענינים שיביאו לידי דיבור, וכגון הא דלמדנו לעיל דהרהור שמביא לידי דיבור 
יאסר, ועפ"ז יבואר בנקל יותר מפני מה יש לימוד נוסף כי בא לחדש גם דבר דאתי לידי דיבור. 
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ד
מוכיח ד"מינכרא מילתא" צ"ל רק ב"ממצוא חפצך"

וכראיה לדבר שאיסור ממצוא חפצך צריך להיות באופן ד"מינכרא" ולא רק דברים דאתי 
ע"י לאיסורא, מכך שצריך להיות מינכרא שיוכל לבוא ע"י לאיסור אע"ג שלא עובר איסור 

בפועל, משא"כ ודבר דבר שבא להורות גם מה דאתי לידי דיבור אפי' היכא דלא מינכרא. 

מהא דאיתא בשו"ע )הל' שבת שו, א(: "ממצא חפצך חפציך אסורים אפי' בדבר שאינו 
עושה שום מלאכה, כגון שמעיין נכסיו לראות מה צריך למחר או לילך לפתח המדינה כדי 

שימהר לצאת בלילה למרחץ". 

ובמגן אברהם על אתר: "ודוקא היכא דמינכרא מילתא כגון שעומד אצל שדהו הצריכה 
חרישה או קצירה וכיו"ב, דמינכר הדבר שעומד שם לעיין בצרכיה . . אבל אם לא מינכר מלתא 

הוא בכלל הרהור בעסקיו דמותר". 

וחורבתו  מגנתו  ועשבים  פירות  לתלוש  להחשיך  "מותר  ט(:  ש"ז,  שבת  )הל'  לקמן  וכן 
שבתוך התחום, ולא אסרו להחשיך אלא בסוף התחום משום דמינכרא מלתא". 

והדגיש במשנ"ב: "ומיירי שאינו עומד אצל הגינה דאל"ה הרי מנכר מילתא ע"י עמידתו 
שרוצה לעשות בה איזה דבר במו"ש". רצונו לומר שבעצם העמידה ליד שדהו הוי מינכרא 

מילתא, כלומר שבכך מראה אות וסימן בכוונתו.
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בגדרי מקלקל מלשאצ"ל ומתעסק

הת' מיכאל עבאדי

א
קושיא בדברי התוס'

התוס' בפירקין בכתובות )ה, ב ד"ה את"ל וכו' מקלקל בחבורה( הקשו: "משמע דאי הלכה 
כרבי שמעון שרי אפילו הוא מתקן, כיון דאין מתכוין. וקשה דבשילהי פרק ספק אכל )כריתות 
יט, א. ושם( אמר לרבי שמעון הואיל ומקלקל בחבורה חייב מתעסק נמי חייב, ומאי שנא דאין 

מתכוין פוטר רבי שמעון בחבורה טפי ממתעסק". 

ותירץ: "וי"ל, דמתעסק שמתכוין למלאכה לא מיפטר בשבת אלא משום דאין זה מלאכת 
מחשבת, ומשום הכי חייב לרבי שמעון מתעסק בחבורה כמו מקלקל בחבורה, דמחייב רבי 
שמעון אע"ג דאין זה מלאכת מחשבת, ולהכי תלינן ליה במקלקל משום דטעם שניהם דפטורין 
בשאר מלאכות שבת הוי משום דבעינן מלאכת מחשבת, אבל שאינו מתכוין כלל למלאכה לא 
משום דבעינן מלאכת מחשבת מיפטר, דהא בשאר מקומות נמי מיפטר אין מתכוין, כגון גבי 
כלאים דמוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד שלא יתכוין כו' )כלאים פ"ט מ"ה(, ותנן נמי נזיר 

חופף ומפספס כו' )נזיר מב, א( הילכך בחבורה נמי שרי".

ונקודת תירצו היא דמקלקל ומתעסק בשניהם סיבת הפטור הוא, משום מלאכת מחשבת, 
לכן(  על מה שאינו מלאכת מחשבת,  גם  )וחייבים  בעי מלאכת מחשבת  דלא  בחבורה  ולכן 
מאיסור  )חוץ  איסורים  בשאר  דגם  מתכון  שאינו  דבר  משא"כ  חייב.  יהי'  ומתעסק  מקלקל 
דגם  וממילא  פטור  כוונה  לו  שאין  משום  ורק  מחשבת,  מלאכת  משום  אינו  מותר,  שבת( 

בחבורה אע"פ שלא בעי מלאכת מחשבת, מ"מ כשאינו מתכוון וליכא כוונה ה"ה פטור.

מלאכת  משום  הוי  דמתעסק  דפטור  כתבו  מדוע  חדא,  התוס',  שיטת  להבין  צריך  והנה 
מחשבת, הרי בסוגיא בכריתות איתא: "אם כן, מה ת"ל )ויקרא ד, כג( אשר חטא בה? פרט 
בכל  כללי  ג"כ פטור  והוא  יחטא בה",  וא"כ פטור מתעסק הוא מפסוק "דאשר  למתעסק". 

האיסורים, ואינו משום מלאכת מחשבת. 

ואע"פ  בחבורה,  פטור  לגופה  מלשא"צ  גם  דסו"ס  התוס',  בדברי  להקשות  יש  ועוד 
שבמלאכה שאצ"ל לכו"ע הפטור הוא משום מלאכת מחשבת, כדמוכח בחגיגה )י, ב(. וא"כ 
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1( שהרי כן הוא שיטת אדה"ז )הלכות שבת סרע"ח ס"א(.

מדוע יהא פטור מלשאצ"ל בחבורה )וכן הקשו התוס' בשבת )עה, א. ד"ה טפי( ולא תירצו, 
אמנם הכא לא הזכירו ענין זה כלל(. 

וכן יש לעיין מה ס"ל לרש"י בכל זה. 

ב
ביאור יסוד המחלוקת בין רש"י ותוס' בגדר מלאשאצ"ל

והנראה לומר בזה, ובהקדים: דבענין מלאכה שאינה צ"ל, מצינו מח' רש"י ותוס' בביאור 
הגדר דאינה צריכה לגופה. 

צ, א( כתבו דכל שאין צריך לכעין אותו צורך שהיו צריכים לה במשכן,  דהתוס' )שבת 
מקרי אינה צריכה לגופה, וכגון צד נחש כדי שלא יזיקנו, הרי אינו צריך לנחש – ובמשכן היו 
לסלקה  צריכם לנחש וחלזון וכו'. אמנם רש"י פירש )שם(: "כל מלאכה שאינה צריכה אלא 
מעליו, הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה, דברצונו לא באה לו ולא היה צריך לה, הלכך לאו 

מלאכת מחשבת היא". 

מלאכת  משום  הוי  משאצ"ל  דפטור  ס"ל  דרש"י  ותוס',  דרש"י  זו  במח'  שהסבירו  ויש 
מחשבת, ולכן תלה זה במחשבתו ורצונו של אדם. והתוס' סבירא ליה דפטור משאצ"ל אינו 

משום מלאכת מחשבת, אלא משום דלא דמי למשכן, ולכן תלו זה במשכן כנ"ל.

ולביאור זה יוצא לכאורה חילוק בין רש"י לתוס' גם בגדר הפטור של מלשאצ"ל, דלדעת 
התוס' שסיבת היתר מלאשצ"ל הוא משום שלא היה במשכן, יוצא שמלאכה שאינה צ"ל אינה 
מלאכה כלל, והיינו דמהמשכן ילפינן דלא נאסרה מלכתחילה המלאכה באופן כזה ולכן פטור. 
אמנם רש"י שתלה החיסרון במלאכה שאינה צריכה לגופה בחסרון כוונה ומחשבה, לשיטתו 
אין צריך לומר שאינה מלאכה כלל, אלא רק שחסר בה השלימות בכל פרטיה ותכונותיה של 

המלאכה, ומשום הכי אינה מל' מחשבת ופטור העושה מלאכה כזו.

ג
קושיא בביאור דלעיל בפלוגתת רש"י ותוס'; וביאור באו"א

דגם התוס' ס"ל שהפטור  צ"ל  דודאי  בביאור מחלוקתם,  כך  לומר  דאי אפשר  ברור  אך 
במלאכה שאינה צ"ל הוא משום מלאכת מחשבת, שהרי כך מוכח מפורש מהסוגיא בחגיגה 
דמה שפטור במלאכה שאינה צ"ל הוא משום שאינה מלאכת מחשבת, וסוגייא זו אזלא אליבא 
דכ"ע )ולית מאן דפליג עליה(. ועוד דכן מוכח מביאור כ"ק אד"ש מה"מ )לקו"ש ח"ז ע' 288 
עיין שם( לגבי מלאכה שאין צ"ל, דמבאר שם ענין המלאכה שאצ"ל כשיטת התוס'1 דלעיל, 
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שבקורע  בפנים  כמבואר  בזה  לחלק  לי  נראה  2( כן 
שלא ע"מ לתפור לא הוי מלאכה כלל, כיון שלא הייתה 
במשכן )לשון רש"י במשנה שם( ממילא פטור, משא"כ 
נ"נ בשקצים ורמשים דבפשטות שייך בהם ג"כ נטילת 

נשמתם, ורק מה שפטור הוא משום דלא דמיא לאילים 
דבמשכן )וראה גם לשון רש"י קיז, א ד"ה דלא קבעי(.

3( דהוא נלמד "ממלאכת מחשבת" כדלקמן.

ואעפ"כ תלה סיבת הפטור משום שאינה מלאכת מחשבת )עיי"ש(, ולכן נראה לומר בביאור 
מחלוקתם דפליגי בגדר ובאופן הלימוד מהמשכן, והיינו דהלימוד מהמשכן לגבי המלאכות 

האסורות יכול להיות בשני אופנים. 

א. מהמשכן לומדים איזו מלאכה אסורה )שהם הל"ט אבות מלאכות(, ובאיזה אופן נאסרה, 
וכגון הקורע על מנת לתפור ומוחק ע"מ לכתוב )שבת עג, א(, דמהמשכן ילפינן שדוקא באופן 
זה הוא המלאכה )ראה רש"י ד"ה ע"מ לתפור, וד"ה כותב ומוחק(, ולא כשקורע שלא ע"מ 
לתפור ומוחק שלא ע"מ לכתוב שלא היה במשכן. ומשום כן אין זה מלאכת קורע ומלאכת 
מוחק ו)לכן( פטור, ולאופן זה אין הלימוד מהמשכן "מקור הפטור", ורק דכיון שלא הייתה 

היתר המלאכה באופן כזה במשכן, ממילא אינה מלאכה, וממילא פטור.

ב. מהמשכן ילפינן תנאי החיוב והפטור בכל מלאכה, והיינו דבעינן בכל מלאכה שתהיה 
דאילים שפרים  דומיא  שיהי'  דבעינן  ילפינן  דמהמשכן  וכגון מלאכת שוחט  דמשכן,  דומיא 
ורבים, ולכן בנוטל נשמה משקצים ורמשים שאינם פרים ורבים פטור, והיינו דאע"פ שישנה2 
נטילת  על  חייב  ילפינן מהמשכן שאינו  מ"מ  ורמשים,  גם בשקצים  נשמה  נטילת  למלאכת 
נשמה כזו, כיון שאינה דומה למשכן. ועד"ז מצינו כמה פטורים גבי מלאכת הוצאה כגון רה"ר 
מקורה וכה"ג, ולאופן זה הלימוד מהמשכן )וראה בהערה 2( משמש כמקור לפטור בלבד ולא 

מקור למלאכה. 

אמנם גבי קביעת הגדרים בכל מלאכה ומלאכה גופא – בלי קשר לפטור וחיוב3 – ובלשון 
והיינו דהתוס' ס"ל דגם קביעת  ותוס'.  בזה נחלקו רש"י  צורת המלאכות  הרבי )בשיחה( – 
גדרי ותכונות המלאכה )צורת המלאכה( יש ללמוד מהמשכן, ולכן ס"ל שגם קביעת הפרט 
והשלמות של צריכה לגופה שאז יש בה את השלמות והצורה של מלאכה – נלמדת מהמשכן, 
בכלל  היא  ]שאז  לגופה  צריכה  שהיא  שלמה  מלאכה  הוי  מתי  גם  ילפינן  דמהמשכן  והיינו 
מלאכת מחשבת, וממילא מלאכה שאינה צריכה לגופה אינה מלאכה שלמה ואינה מלאכת 
מחשבת כנ"ל, ואתי שפיר שגם לתוס' פטור מלשאצ"ל הוי משום מלאכת מחשבת, רק שס"ל 

שגדר זה גופא דמלאכת מחשבת נלמד גם מהמשכן[.

כל מלאכה  או הפטור של  אופני החיוב  גבי  רק  יש ללמוד  אמנם רש"י ס"ל, דמהמשכן 
ומלאכה או ללמוד איזה מלאכה אסורה וכדלעיל, אבל לגבי הגדרת צורת ושלמות של המלאכה, 
דבר זה דמי לתולדותיה של המלאכה, ואין ללמוד את זה מהמשכן כלל, למעט מלאכת הוצאה. 
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ועל  בחמתו  דקורע  אמרינן  א(  )קו,  שבגמ'  4( ומה 
מתו אע"פ שאינו ע"מ לתפור חייב – היינו דוקא לר"י, 
ואע"פ שגם ר"י מודה שקורע שלא ע"מ לתפור לא היה 
במשכן, מ"מ י"ל שר"י ס"ל דלא משום זה הוא פטור, 
ולכן  מקלקל,  הוא  לתפור  ע"מ  דכשאינו  משום  אלא 

קורע בחמתו ועל מתו – שהוא מתקן – יהא חייב. 
שפירש  לעולם(,  ד"ה  ב  )לא,  מרש"י  מפורש  וכ"מ 
על  וסותר  לתפור  ע"מ  קורע  שבעינן  דמה  ר"י  בדעת 
מנת לבנות ומוחק ע"מ לכתוב, הכל הוא כדי שלא יהא 
מקלקל, )ודלא כמש"כ רש"י במשנה גבי קורע ומוחק, 

דכשאינו ע"מ לתפור ולכתוב לא היה במשכן(.

עוד  ועיין  כר"י(.  לעולם  ד"ה  ב  )לא,  רש"י  5( כ"כ 
)סש"ב  לתפור  ע"מ  שלא  קורע  גבי  אדה"ז  בשו"ע 
דהפטור  ס"ד(  )סש"מ  לכתוב  ע"מ  שלא  ומוחק  ס"ב( 
הוא משום שלא הייתה במשכן, ואשר ע"כ אין זו מעין 
בסש"ב  כתב  גרידא  מקלקל  גבי  )משא"כ  כלל  מלאכה 
מלאכה  מעין  מ"מ  מקלקל  שהוא  דאע"פ  א'(  )בקו"א 
הוא עושה(, משא"כ בסותר שלא ע"מ לבנות )סי' רעח( 
צריכה  ומלאכה שאינה  רק משום מקלקל  כתב הפטור 
שפיר  ואתי  במשכן,  היה  שלא  כלל  הזכיר  ולא  לגופה, 

עם המבואר בפנים. 

אלא דזה תלוי במציאות ואופן עשיית המלאכה עצמה בעולם, וברצונו ומחשבתו של האדם 
העושה את המלאכה, ואין זה תלוי במשכן כלל, ולכן כתב רש"י שקביעת ה"צריכה לגופה" 
של המלאכה )צורת המלאכה(, תלוי באופן עשיית האדם את המלאכה באם רוצה בתכליתה 

ועשייתה או לא וכדלעיל. 

והנה ע"פ הסברה זו יש לתרץ כמה ענינים מוקשים בסוגיית הגמ' בשבת, דהנה במשנה 
דל"ט אבות מלאכות )עג, א( אמרינן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת הזורע וכו' הקורע ע"מ 
לתפור וכו' והמוחק ע"מ לכתוב וכו'. ובתוס' )ד"ה הקושר והמתיר( הקשו מדוע רק בקורע 
ע"מ לתפור ומוחק ע"מ לכתוב, ולא פרשה גם במתיר וסותר,  ומוחק פירשה המשנה קורע 
שהרי קיימ"ל דגם בהם צריך להיות ע"מ לבנות וע"מ לקשור, ומדוע לא כתבה זאת המשנה, 
ועיי"ש מה שתרצו בזה. אמנם קושיא זו הוא רק לשיטת תוס' שס"ל דילפינן הכל מהמשכן 

כדלעיל )ראה תוס' לא, ב ד"ה וסותר ע"מ(. 

אבל לשיטת רש"י י"ל דאין זו קושיא מלכתחילה, כיון דהתנא פרש במשנה זו רק )הפטורים 
ו(החיובים שנלמדים מהמשכן, ולכן קורע ע"מ לתפור ומוחק ע"מ לכתוב ג"כ נלמד מהמשכן 
לתפור4,  ע"מ  כשקורע שלא  ולא  לתפור(,  ע"מ  ד"ה  רש"י  )כמ"ש  חייב  כזה  באופן  שדוקא 
נלמדת  אינה  לבנות  ע"מ  בסותר  דוקא  שחייב  מה  דהתם  וכד',  לבנות  ע"מ  בסותר  משא"כ 
מהמשכן כלל, ורק משום שכשאינו ע"מ לבנות לא הוי מלאכה שצריכה לגופה5, ואין זה מל' 
מחשבת כנ"ל ולכן לא נקט להו התנא כלל ורק פירש עצם המלאכה דסותר ומתיר וכו' שהם 

נלמדים מהמשכן.

ד
ע"פ הנ"ל יבואר הסוגיא גבי הפשטת עור בע"פ שחל בשבת 

ועד"ז יש לבאר עוד סוגיא, ורש"י תמוה בדף קיז, א. דהתם בעינן להתיר הפשטת עור 
הדיוט(, אגב הפשטת  צורך  היא  זו  )שאז הפשטה  יותר מהחזה  )בע"פ שחל בשבת(  הפסח 
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6( ולשיטת התוס' יש לתרץ דס"ל לגמ' לדמות, דכמו 
)טלטול  הדיוט  הצורך  מתבטל  הספר  תיק  גבי  דהתם 
יתבטל  ה"נ  )טלטול הספר(,  גבוה  המעות( אגב הצורך 

הצורך הדיוט )הפשטת העור יותר מהחזה( אגב הצורך 
גבוה טלטול הספר )הפשטה עד החזה(.

גבוה(. ובעינן למילף היתר זה מהדין  הפסח עד החזה )לצורך הוצאת האימורים דהוא צורך 
דמצילין )מדליקה( תיק הספר עם הספר )שהוא צורך גבוה( אע"פ שיש בתוכו מעות )שאז 
הדיוט ומותר לטלטלם אגב טלטול הספר(, והוקשה שם בגמ' על  טלטול המעות הם צורך 
לימוד זה "מי דמי התם טלטול הכא מלאכה" )דהפשטת העור מאבות מלאכה היא – רש"י(, 
ועל קושיא זו תירץ מר בר רב אשי – "כגון דלא קבעי ליה לעור", ופרש"י "אינו צריך לעור 
ואינו מתכוין להפשיט משום עור ולא דמי להפשט אילים ותחשים דמשכן", ואח"כ מקשה 
הגמ' "והא אביי ורבא אמרי תרוייהו, מודה ר"ש בפ"ר ולא ימות" – ופרש"י "והא אע"ג דלא 
מפשיט  דקות  בחתיכות   – ופרש"י  בברזי",  ליה  "דשקיל  ומתרצים  הוא".  מיפשיט  מתכוין 

וחותך דאין דרך הפשטה בכך ולאו מלאכה הוא אלא שבות.

וכל המעיין בפרש"י זה רואה התמיה, דלכאורה בתירוץ מר בר רב אשי "דלא קבעי ליה 
לעור", ר"ל דהכא הוי מלאכה שא"צ לגופה, כיון שאינו צריך לעור. והרי לשיטת רש"י הפטור 
במלאכה שאינה צריכה לגופה, אינו משום דאינו דמי למשכן כדלעיל באורך, וא"כ מדוע כתב 

הכא דהוא משום דלא דמי להפשט אילים ותחשים דמשכן. 

ועוד דלפי"ז מה הקשתה הגמ' דהכא הוי פ"ר, דמה בכך שהוא פ"ר כי הרי מ"מ לא דמי 
למשכן ומדוע חייב. ובכלל תמוה סברת המקשה שהרי אע"פ דהוי פ"ר, מ"מ עדיין הוי מלאכה 
שא"צ לגופה ומה שייך כאן פ"ר כלל, ובכלל מלכתחילה לא אתינן עלה משום דשאי"מ, ומאי 

שייטא דפ"ר להכא. 

אשר ע"כ נ"ל בזה דבקושיית הגמ' בתחילת הסוגיא "התם טלטול הכא מלאכה" אין רצונה 
להקשות מצד החיוב דאורייתא שיש במלאכה זו, אלא מעצם זה שאיירי הכא ב"אב מלאכה" 
פטור, )כדלקמן(, מ"מ עדיין חמור יותר מטלטול, כיון דיש  אע"פ שעושה אותה באופן של 
לו עיקר מן התורה ואינו דומה לטלטול שכולו איסור דרבנן גרידא, ולכן אין ראוי ללמוד ממה 
שהתרנו טלטול מעות – שאין לו עיקר מן התורה – להפשטת העור )אע"פ שנעשה באופן 

של פטור( שיש לו עיקר מן התורה.

)היתר(  לדמות  מלכתחילה  דגמ'  ס"ד6  מאי  דלכאורה  ההוו"א,  סברת  גם  מובן  ולפי"ז 
מלאכה גמורה ל)היתר( טלטול דרבנן, ולהנ"ל מובן דבאמת גם בהפשטה איירי בגוונא שהיא 

רק דרבנן. 

ולפי"ז מבואר דכשתרץ מר בר רב אשי דהכא לא קבעי ליה לעור, ע"כ ר"ל דהכא לא הוי 
מלאכה כלל ולא רק שהיא מלשאצ"ל, אלא אין כאן הפשטת עור שנאסרה מן התורה כלל ורק 
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דיש  עוד,  לומר  חשבתי  נוסף  עיון  לאחר  7( אמנם 
מתכוין  שאינו  דדבר  דס"ל  רש"י  בשיטת  לבאר  מקום 
ומלאכה שא"צ לגופה חשיב כחדא, והיינו דהנה מבואר 
בשיטת רש"י בענין פ"ר דע"י הפ"ר חשיב כאילו נתכוין 
למלאכה של הפ"ר, וכגון בחותך ראש התרנגול דאע"פ 
שאינו מתכוין ליטול נשמתו מ"מ באם הוא פ"ר שימות, 
המלאכה,  של  לאיסור  שבפעולתו  הכוונה  עוברת  עי"ז 
וחשיב כנתכוין להמית התרנגול וכמבואר כ"ז בלקו"ש 

ח"ד )פר' תצא(. 
ולפי"ז משמע דאילו יצוייר דהוי פ"ר אבל בלי כוונה 
במלאכה  הפטור  דזהו  וי"ל  כלל,  איסור  בזה  יהי'  לא 
שא"צ לגופה לשיטת רש"י והיינו דמתי אמרינן דבפ"ר 

חשיב כמתכוין, היינו דוקא היכא דסו"ס ניחא ליה וצריך 
לגופה דהמלאכה, משא"כ כשאינו צריך לגופה אזי אף 

בפ"ר חשיב עדיין כאינו מתכוין ושפיר פטור על כך. 
לעור  ליה  קבעי  דלא  דאמרינן  הכא  מובן  ולפי"ז 
פטור,  ולכן  מתכוין"  כ"אינו  חשיב  דמשו"ה  היינו 
דאע"פ  והיינו  הוא,  פ"ר  דמ"מ  הגמ'  הקשתה  וע"ז 
מ"מ  לגופה(,  שא"צ  )משום  מתכוין  אינו  הוי  שעדיין 
גבי  וזהו שלא פירש  ורק שפטור עליה.  איכא הפשטה 
שא"צ  כיון  דבאמת  מתכוין,  חשיב  עי"ז  שהכא  הפ"ר 
ויש  הפשטה  איכא  שמ"מ  ורק  מתכוין,  הוי  לא  לגופה 
צ"ע  ועוד  כבפנים.  מה"ת  עיקר  לה  שיש  מלאכה   כאן 

בכ"ז.

שבות בעלמא, ולכן דמי לגמרי לטלטול דרבנן.

וזהו שהסביר רש"י בתירוצו של מר ב"ר אשי ד"כיון שאינו צריך לעור לא דמי להפשט 
אילים ותחשים דמשכן". ור"ל שלכן אין הפשטה באופן כזה אסורה כלל, וכמו בנ"נ משו"ר 
שאינם פרים ורבים כדלעיל דלא דמי למשכן, ולכן אין זו מלאכה אסורה כלל כיון שלא דמי 
למשכן. וה"ה הכא גבי הפשטה דבכה"ג אינה מלאכה כלל כמו טלטול, משא"כ אי נימא דהוי 

מלשאצ"ל חשיב טפי כמלאכה כדלעיל.

וע"ז מקשה הגמ' דמ"מ הוי פ"ר ור"ל דבאמת אע"פ שאינו מתכוין משום עור ואינו צריך 
לעור, מ"מ אינו פטור משום שלא דמי למשכן ורק משום שא"צ לגופה, וכמו כל פ"ר דלא 
מן התורה  עיקר  לו  דמי לטלטול שאין  לא  ועדיין  לגופה  ליה דחשיב כמלאכה שא"צ  ניחא 

כלל. 

וע"ז מתרצים למסקנא דהכא שקיל ליה בברזי, ומשו"ה לא הוי מלאכה כלל )ולא רק א"צ 
לגופה( ורק שבות בעלמא, ודמי ממש לטלטול דרבנן ואתי שפיר השקו"ט בסוגיא זו7. 

ה
חקירה האם מקלקל בחבורה חייב מצד הדרך או מצד עצם המלאכה

המלאכה  שעצם  ר"ל  האם  בזה  לחקור  יש  בחבורה,  מקלקל  ר"ש  דמחייב  בהא  והנה 
ורק החידוש הוא שאע"פ שהאדם עושה  )כמו בשאר מלאכות(,  דחובל היא מלאכת תיקון 
בדרך קלקול הוא חייב )ודלא כמו בשאר מלאכות(, והחידוש הוא בענין הקלקול  מלאכה זו 
זו של חובל היא קלקול )דלא כמו  במלאכה עצמה, או שיש לומר יותר מזה דעצם מלאכה 
בשאר מלאכות(, והחידוש הוא שהתורה אסרה קלקול זה והחשיבה אותו למלאכה )כמו שאר 

מלאכות(, ואז החידוש הוא בעצם המלאכה ולא בענין דרך הקלקול. 
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ויש לומר דפליגי בזה רש"י ותוס'. 

כל  דר"י  קמיה  אבהו  ר'  תני   – איתא  א(  קו,  )שבת  בחבורה  דמקלקל  בסוגיא  דהנה 
המקלקלין פטורים חוץ מחובל ומבעיר, וא"ל ר"י פוק תני לברא )חוץ מ(חובל ומבעיר אינה 
משנה, ואת"ל משנה – חובל בצריך לכלבו מבעיר בצריך לאפרו. והגמ' הקשתה על מימרא זו 
מהמשנה )קה, ב( דאמרינן סתמא כל המקלקלין פטורים )ומשמע אף חובל ומבעיר(, ולבסוף 
מסקינן דמימרא זו תליא בפלוגתא דר"י ור"ש. ופירש רש"י )שם( דהא דאמרינן חובל בצריך 
לכלבו ומבעיר בצריך לאפרו חייב, אזלא כר"י דס"ל גבי מלאכה שא"צ לגופה, דאע"פ שאין 
גבי  ס"ל  וה"נ  עליה,  חייב  אחר  לענין  לה  צריך  כיון שהוא  מ"מ  עצמה,  למלאכה  צריך  הוא 
חובל בצריך לכלבו דאע"פ שמקלקל הוא אצל מלאכה עצמה )דהרי החבלה עצמה קילקלה 
תיקון  לר"י משום  היא  מלאכה  וכה"ג  הכלב(  )אצל  אחרים  אצל  הוא  מ"מ מתקן  בהנחבל(, 

אחרים ולא הוי מקלקל. 

אמנם בברייתא דאמרינן סתמא חוץ מחובל ומבעיר, דמשמע דחייב בחו"מ אף כשאינו 
גבי מלאכה שא"צ לגופה דאע"פ שצריך לה לענין  ולאפרו, אזלא כר"ש דס"ל  צריך לכלבו 

אחר, מ"מ כיון שבמלאכה העצמה אין לו צורך, אינה מלאכה ואינו חייב עליה כלל. 

מקלקל  עצמה  החבלה  שגבי  כיון  מ"מ  הכלב,  אצל  הוא  שמתקן  דאע"פ  חובל  גבי  וה"נ 
הוא – אין כאן תיקון כלל ורק קלקול, והלכך אין לך חובל ומבעיר לר"ש שאינו מקלקל, אלא 
דמ"מ גזירת הכתוב היא שחייבים על חבלה והבערה זו, וילפינן לה ממילה בשבת ומשריפת 

בת כהן עיי"ש.

אמנם התוס' שם )ד"ה "חוץ מחובל ומבעיר"( פירשו דר' אבהו )דאמר סתם חוץ מחובל 
ומבעיר( ור"י )דאמר חובל בצריך לכלבו ומבעיר בצריך לאפרו( תרוויהו פליגי אליבא דר"ש 
)ודלא כפרש"י(, דר' אבהו סבר אע"פ שאינו צריך לכלבו ולאפרו חייב לר"ש דגמר ממילה 
ומשריפת בת כהן, ור"י סבר דר"ש נמי לא מחייב, אא"כ איכא קצת תיקון כגון דצריך לכלבו וכו'. 

דאפי'  לומר  היינו  חובל,  במלאכת  מקלקל  ר"ש  שחייב  דמה  יוצא  התוס'  לשיטת  והנה 
עצמה דחובל  בדרך קלקול ה"ה חייב עליה, אבל שרש המלאכה  כשעושה האדם מלאכה זו 
כן נאסרה משום מילתא דתיקון כמו בכל המלאכות, דלא מבעיא לר"י דפירש בחובל שצריך 
זו, אלא  לכלבו דאיכא קצת תיקון בהכי ומשום קצת תיקון זה הוא שרש האיסור במלאכה 
גם לר' אבהו דמחייב אפי' בא"צ לכלבו, מ"מ גם לדידיה איכא חובל שהוא מתקן כגון שוחט 
דע"י השחיטה ה"ה מוציא את הבהמה מאיסור דאבר מן החי, וחשיב מתקן עי"ז )וכמש"כ שם 
התוס' עיי"ש(, וזהו שורש האיסור במלאכת חובל היינו כיון שיש בבסיס המלאכה ענין תיקון 
כמו בכל המלאכות, ורק דבחובל )ומבעיר( התורה חידשה שאפי' כשעושה מלאכה זו בדרך 
קלקול ה"ה חייב, ודלא כמו בשאר מלאכות. ומזה מסקינן נמי דבמלאכה זו א"צ שיהא מלאכת 
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מחשבת כדלעיל בדעת התוס', ולכן קשה לתוס' דמדוע מלשאצ"ל פטור בחבורה דלא כמו 
במקלקל ומתעסק. 

אמנם מפירוש רש"י שפירש "הלכך אין לך חובל שאינו מקלקל" – ואפי' חובל דצריך 
לכלבו לא חשיב תיקון כלל – יוצא שמלאכה זו דחובל )ונטילת נשמה( כל מהותה הוא מקלקל, 
הוא לא רק על מה שעושה  והיינו דהחידוש  זה,  ואעפ"כ חידשה התורה שחייב על קלקול 
המלאכה עצמה באופן של קלקול – אלא דאע"פ שכל כולה של מלאכה זו הוא קלקול, מ"מ 

התורה חייבה ואסרה קלקול זה כמו כל מלאכה אחרת מהל"ט מלאכות האסורות. 

ו
ע"פ הנ"ל יבואר את שיטת הרש"י 

ולדרך זו בפירוש רש"י שפיר איכא למימר דמלאכת חובל הוי כמו כל המלאכות כולן, והיינו 
דאחרי שהתורה החשיבה קלקול זה דחובל למלאכה גמורה, א"כ ה"ה כמו שאר המלאכות, 
וכמו שבכל המלאכות בעינן לגדר דצריכה לגופה וכוונה וכו' כדי לחייב, כמו"כ במלאכת חובל 
בעינן נמי לגדרים אלו, ולכן באם עושה המלאכה באופן שא"צ לגופה ומתעסק וכה"ג, ה"ה 

פטור עליה כמו בשאר המלאכות. 

ואתי שפיר לרש"י דאע"פ שמקלקל בחבורה חייב, מ"מ במלשאצ"ל ומתעסק בחבורה 
יהא פטור.

אלא דא"כ יהא קשה לרש"י קושיית התוס' מהסוגיא בכריתות דאמרינן התם לרבי שמעון 
הואיל ומקלקל בחבורה חייב מתעסק נמי חייב, ולא א"ש עם המבואר לעיל. 

אמנם י"ל דלרש"י אין זו קושיא די"ל דלרש"י התם בכריתות לא גרסינן "לרבי שמעון" 
כגירסת התוס', ורק אמרינן סתמא דהואיל ומקלקל בחבורה חייב מתעסק נמי חייב. 

וי"ל בכוונת הגמ' לפי גירסא זו, דבאמת אה"נ דר"ש גופא ס"ל דמתעסק בחבורה פטור כמו 
במלשאצ"ל כדלעיל. אלא דאנן מתרצינן בדעת )אמר ר"נ אמר( שמואל דהוא בעל המימרא, 
והיינו דכמו שראינו שס"ל להחמיר בחבורה כר"ש ולחייב מקלקל, ה"נ י"ל שס"ל להחמיר בה 
כרב יהודה ולחייב בה גם במתעסק, וזהו הואיל ומקלקל בחבורה חייב )כר"ש( מתעסק נמי 
חייב )כר"י(, וא"ש נמי עם מה דקיי"ל בדעת שמואל דס"ל במלשאצ"ל כרב יהודא ומסתמא 

יסבור כך גם במתעסק. 

בענין  ור"ש  ר"י  מח'  מצינו  שלא  )אע"פ  במתעסק  הכא  מחייב  דר"י  לומר  והסברא 
התם  פירש  ורש"י  נחמן,  רב  הוא  המימרא  בעל  דהכא  משום  היינו  מתעסק(  פטור 
מחשבת"  "מלאכת  משום  דהוא  מתעסק  בפטור  ס"ל  דר"נ  ליה(  מבעי  ד"ה  א.  )יט, 
למימר  איכא  שפיר  ולפי"ז  בה(,  יחטא  דאשר  מהפסוק  לה  דיליף  התם,  כר"א   )ודלא 
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שפיר  ואתי  בחבורה  חייב  נמי  דמתעסק  יסבור  מחשבת,  דמלאכת  פטורא  ליה  דלית  דר"י8 
הסוגיא לפרש"י. 

ז
ביאור שיטת התוס' בהקדים ב' אופנים במלאכת מחשבת

אמנם לשיטת התוס' עדיין נשאר קשה הקושיות דמעיקרא. 

והנראה לומר בזה דהנה בגדר מלאכת מחשבת יש לבאר בשני אופנים:

א. מחשבת מלשון מחשבה – והיינו דצריך שיהא כוונה ומחשבה נכונה בעשיית המלאכה, 
והחיסרון כשאינה מלאכת מחשבת הוא משום חסרון כוונה ומחשבה בעשיית המלאכה. 

ב. מחשבת מלשון חשיבות – והיינו דצריך שתהיה מלאכה חשובה. היינו, דאה"נ דהחסרון 
המאלכה בפועל הוא כשאינה מלאכת מחשבת, אך זה גופא הוא מצד שכאשר אינה מלאכת 

מחשבת, הרי היא אינה מלאכה חשובה ואין חייבים עליה. 

ורצון  כוונה  חיסרון  משום  הוא  שהחיסרון  משמע  ודאי  לגופה  שא"צ  מלאכה  גבי  והנה 
במלאכה, והתם אינה מלאכת מחשבת מלשון מחשבה. 

את  כשעושה  שהרי  ומחשבה,  כוונה  חסרון  משום  זה  שאין  לומר  מסתבר  מקלקל  וגבי 
המלאכה באופן של מקלקל ודאי שנתכוון וחשב לעשות מלאכה, ורק דתוצאת המלאכה לא 
תיקון  שום  פועלת  שאינה  דמלאכה  חשובה,  מלאכה  זה  אין  ולכן  קלקול,  אלא  תיקון  פעל 

ותועלת אינה מלאכה חשובה, והכא החיסרון במלאכת מחשבת הוא מלשון חשיבות. 

אמנם גבי מתעסק איכא למימר בתרי גווני שקיימים במתעסק עצמו. כמובא בתוס' )שבת 
עב, ב. ד"ה נתכוין( דכתבו דאיכא תרי גווני מתעסק:

א. באותה חתיכה – כגון נתכוין להגביה התלוש ונמצא שהוא מחובר, והתם ילפינן לפטור 
מהפסוק "דאשר יחטא בה".

ב. בשתי חתיכות – כגון נתכוון לתלוש תאנה זו ותלש תאנה אחרת, ובזה ילפינן לפטור 
"ממלאכת מחשבת".

איברא  עיי"ש.  מ"ב,  דף  הגמ'  על  בפנ"י  כתב  8( כן 
דמרש"י משמע ברור שלר"י נמי בעי מלאכת מחשבת 
)עיין רש"י בשבת דף לא ע"ב ד"ה "לעולם כר"י ס"ל", 
וכן רש"י בסוגיא דמקלקל בחבורה דלעיל(, ורק דס"ל 
דגם כשאינו צריך לגופה מקרי מלאכת מחשבת, אמנם 
דר"י  לומר  שפיר  אתי  בזה,  נאמר  שלא  איך  לעניינינו 

מחייב במתעסק, דאפי' אם נאמר דר"י נמי בעי מלאכת 
מחשבת מ"מ כמו שס"ל במלאכה שאינו צריך לגופה, 
כמו"כ  הוי מלאכת מחשבת,  אחר  לדבר  וצריך  דהואיל 
ס"ל דאע"פ שהוא מתעסק ואינו מתכוין לאיסור, מ"מ 
משום הכוונה שכן יש לו בעצם עשיית המלאכה, חשיב 

מלאכת מחשבת וחייב.
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והנה באופן זה של נתכוון לתלוש תאנה זו ותלש תאנה אחרת, י"ל דאין כאן חסרון כוונה 
כלל, שהרי סו"ס איכא גם כוונה לעשות מלאכה )תולש( וגם כוונת איסור, אשר על כן צ"ל 
מלאכה חשובה. והיינו דכיון  דהחסרון והפטור הכא הוא לא משום כוונה ורק משום שאינה 
שלא התכוון לחתוך תאנה זו, אזי פעולתו בתלישת תאנה זו, הוי כדרך אגב וכלאחר יד ואינה 
פעולה חשובה ומכוונת, וזהו כוונת לשון מתעסק היינו לומר שעשה פעולה זו דרך התעסקות 

בדבר אחר וכדרך אגב, ואין פעולת תלישה זו פעולה חשובה ולכן אינה מלאכת מחשבת. 

מלאכת מחשבת,  הוי משום  הפטור מתעסק  דבכריתות  התוס',  דזהו מש"כ  יובן  ועפ"ז 
והיינו משום דס"ל דהתם נמי בשני תינוקות למול, איירי בגוונא בשתי התינוקות, דחשב למול 
את זה ומל את השני, דהתם פטור משום מלאכת מחשבת. וכמדוייק לשון התוס' ד"מתעסק 
שנתכוון למלאכה – לא מיפטר אלא משום שאינו מלאכת מחשבת", והתם נמי הוי מתעסק 
בדבר אחד )מילה בזמנה(, ועלה בידו דבר אחר )מילה שאינה בזמנה(, דלא הוי הפעולה בתינוק 

שני פעולה ועשייה חשובה, משום שנעשתה אגב אורחא. 

גבי מלשאצ"ל פטור בחבורה אע"פ שמקלקל ומתעסק  יש לתרץ, מדוע  כל הנ"ל  ולפי 
חייב, דהנה מהמבואר לעיל יוצא שהפטור בכל המלאכות במקלקל ומתעסק הוא משום חסרון 
מלאכת מחשבת מלשון חשיבות, והכא בחבורה ילפינן שאין צריך להיות מלאכה חשובה, ולכן 

במתעסק ומקלקל חייב. 

אמנם במלשאצ"ל ודבר שאינו מתכוון הפטור הוא משום מלאכת מחשבת מלשון מחשבה, 
ועל אופן כזה של פטור אין לנו לומר שחייב אף בחבורה, ושפיר איכא למימר שגם בחבורה 

באם הוי מלשאצ"ל פטור עליה. 

ולפי"ז מובן נמי מדוע לא קשיא להו לתוס' הכא הקושיא ממלשאצ"ל, דלביאורם הכא 
אין לקשר מקלקל ומתעסק עם מלשאצ"ל, אע"פ שבשניהם הפטור הוא משום חסרון מלאכת 

מחשבת, וכדלעיל באורך ואתי שפיר.
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 מתוך שהותרה לצורך 
הותרה נמי שלא לצורך

הת' מנחם מענדל קרת

א
ב' אופנים בגדר מתוך ותולה בזה כמה מחלוקות

נפש  יו"ט לשבת אלא מלאכת אוכל  בין  "אין  ב(:  ז,  ב. מגילה  לו,  )ביצה  איתא במשנה 
בלבד". ובביצה )יב, א( איתא במשנה: "ב"ש אומרים אין מוצאין ]ביו"ט[ לא את הקטן )כל 
מילי דלאו צורך אכילה. רש"י( . . לרשות הרבים וב"ה מתירין". ומפרש בגמרא דפליגי אי 

אמרינן "מתוך שהותרה לצורך )או"נ( הותרה )נמי( שלא לצורך" או לאו.

והנה בשיטת ב"ה גופא מצינו ב' דרכים באופן לימוד ההיתר דמלאכת או"נ )הובא בלקו"ש  
חי"א עמ' 34(:

הכתוב  שכוונת  ופי'  תעשו",  אל  עבודה  מלאכת  "כל  ממש"כ  ההיתר  למד  הרמב"ן  א. 
ב"מלאכת עבודה" הוא כל מלאכה שאינה לצורך או"נ, ולאפוקי מלאכת או"נ שאינה מלאכת 
עבודה אלא "מלאכת הנאה", וממילא נלמד שאינה אסורה אפי' כשנעשית שלא לצורך או"נ. 

ב. המגיני שלמה עמ"ס ביצה )יב, א( כתב שנלמד ממ"ש "אך אשר יאכל לכל נפש" דפי' 
הפסוק הוא אך אשר יאכל – כגון הבערה ובישול וכיו"ב הוא מותר, לאפוקי מלאכה שאין 
עושים בהם או"נ כגון אריגה ובונה, והיינו דכיון דנקט קרא המלאכה ולא כתב אך אוכל נפש 

יעשה לכם, ש"מ שכוונת התורה להתיר המלאכה לגמרי אפי' בלא אכילה.

"מלאכת  מהפסוק  שנלמד  הרמב"ן  דלפירוש  אלו,  אופנים  שני  בין  הנפק"מ  לומר  ויש 
עבודה", משמע שאיסור מלאכות יו"ט שונה במהותו מאיסור מלאכות שבת, והיינו שבשבת 
טרחא ועבודה, והטרחא  וכיו"ב, משא"כ ביו"ט נאסר רק מלאכת  אומנות  נאסר כל מלאכת 
גופא לא תליא בגברא אלא במלאכה עצמה שנעשית באכילה ושתיה, חשיב מלאכת הנאה 
ולא עבודה, ולכן מלאכת או"נ שאינה מלאכת טרחא ועבודה, מקרי "מלאכת הנאה" וממילא 

לא נאסרה ביו"ט. 

אמנם לפירוש המגני שלמה יש לומר, שמלאכות יו"ט אינם שונות במהותן כלל ממלאכות 
שבת, ונאסרו באותו האופן כמו בשבת, ורק הוי כעין גזיה"כ שהתורה התירה מלאכות אלו 
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המחלוקת  עם  גם  זו,  מח'  לקשר  יש  1( לכאורה 
או"נ  לצורך  הותרה  אם  לן  דמביעא  בונה,  מלאכת  גבי 
)עשיית גבינה( או לאו, ואם כן הותרה מבעיא לן האם 
אמרינן בה "מתוך" או לא. וי"ל שתלי בהנ"ל דלהרמב"ן 
י"ל  במהותן,  המלאכות  סוגי  בין  לחלק  ליה  דסבירא 
גבינה(  )עשיית  באו"נ  אע"פ שנעשית  בונה  דבמלאכת 
מ"מ אין להגדירה משום כך במהותה כמלאכת "הנאה", 

שהרי עיקרה היא מלאכת עבודה, משא"כ למגיני שלמה 
סגי בזה דנעשית לצורך אכילה, אע"פ שאינה מוגדרת 

במהותה כמלאכת הנאה. 
ואולי י"ל עוד, דאפי' אי נימא לשיטת הרמב"ן, דגם 
חשיב  גבינה,  עשיית  לצורך  כשנעשיית  בונה  מלאכת 
מלאכת הנאה – מ"מ אז הוי כמלאכה אחרת )ולא סתם 
בנין(, ועדיין לא אמרינן בה דין "מתוך" להתיר סתם בנין. 

שהיעוד והתכלית שלהם הוא לצורך אכילה, אבל לא משום שמוגדרות במהותן אחרת משאר 
המלאכות כהרמב"ן.

וי"ל שהנפק"מ בפועל בין ב' הפירושים אלו, תהיה בשאלה האם מלאכת הבערה נחשבת 
כמלאכת או"נ או לא. דלרמב"ן י"ל דאפי' אם נאמר שההבערה נעשית לצורך אכילה, מ"מ כיון 
שאינה נעשית בגוף האוכל ממש א"א להגדירה במהותה כ"מלאכת הנאה", שהרי עיקר ענין 
ההבערה הוא "מלאכת עבודה" בדוקא ולא "מלאכת הנאה", וע"כ גם הבערה שהיא לצורך 

או"נ אסורה. 

מותרת,  תהא  או"נ  לצורך  שנעשית  כיון  הבערה  מלאכת  שגם  י"ל  שלמה  למגני  אמנם 
שהרי היא גם בכלל "אך אשר יאכל לכל נפש", וכנ"ל שנקט קרא להתיר המלאכה שנעשית 

לצורך אכילה, וגם הבערה נעשית לצורך בישול האוכל וכדומה1. 

והנה עוד יש לתלות בשני פירושים אלו, המח' בענין מכשירי או"נ דקיימא לן דלרא"ש כל 
שאין יכול לאכול בלא מלאכה זו – כגון גריפת התנור )כיבוי הגחלים( לצורך אפיה – חשיב 
מלאכת או"נ ממש, אע"פ שאינה נעשית בגוף האוכל. אמנם לשאר ראשונים מלאכת או"נ 
חשיב רק באם נהנה )באכילה( מגוף הדבר )האוכל( שהמלאכה נעשית בו, ולכן גריפת התנור 
לצורך אפיה לא חשיב )כיבוי זה( כמלאכת או"נ, כיון שבהנאה מהפת אין נהנים מעצם מלאכת 

הכיבוי. 

זו ג"כ תלויה במחלוקת דלעיל, והיינו דלמגני שלמה כיון שא"א לאכול בלא  ומחלוקת 
מלאכה זו, הוי מלאכה זו לצורך או"נ, וסגי בזה למהוי מלאכת או"נ ממש. משא"כ לרמב"ן כל 
זמן שאין המלאכה נעשית בגוף האוכל שממנו נהנים, אין זה בכלל "מלאכת הנאה" והוי רק 

מכשירי או"נ ותו לא. 

ב
סתירה בדעת התוס' ויישובה ע"פ חקירה בגדר צורך מקצת

והנה בדעת ב"ה גופא נחלקו רש"י ותוס', דהתוס' )ביצה יב, א. וכתובות ו, א( כתבו דאע"פ 
שבמלאכת או"נ אמרינן מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך, מ"מ צריך שיהי' צורך 
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מצוה קצת או צורך הנאת היום. משא"כ לדעת רש"י אמרינן )לב"ה( מתוך שהותרה לצורך 
הותרה נמי שלא לצורך כלל, אפי' שאין בה צורך הנאת היום או צורך מצוה. 

ולפי המבואר לעיל יש לעיין מדוע באמת צריך לשיטת התוס', שבעשיית המלאכה תהיה 
לצורך היום או לצורך מצווה, שהרי למבואר לעיל מובן שעצם המלאכה בהיותה מלאכת או"נ 

הותרה לגמרי, ומדוע בעינן שיהי' מקצת צורך היום כלל )וכפי שדן בזה בלקו"ש שם(. 

)בתירוץ  בגמ' כתבו התוס'  לעיין דלכאורה מצינו סתירה בדברי התוס', דהכא  יש  ועוד 
הב' בד"ה אמרינן( – דכיבוי הנר לצורך דבר אחר הוי כמו מכשירין, דאפילו באוכל נפש אסור 
ומשמע דלא אמרינן "מתוך" מאו"נ למכשירי או"נ. אמנם התוס' בשבת )ד"ה והרודה( כתבו 
דמן התורה אם נפל ביתו ביו"ט יהי' מותר לבנותו ביו"ט, דמתוך שהותר בנין לצורך – דמגבן 
הוי משום בונה – הותר נמי שלא לצורך, ובלבד שיהי' צורך היום לאכול בתוכו, ומשמע מזה 
אפי' מאו"נ  "מתוך"  בהו  או"נ, מ"מ אמרינן  מכשירי  הוי  אכילה  לצורך  ביתו  דאע"פ שבנין 

למכשירי או"נ ודלא כתוס' הכא בכתובות.

וי"ל בזה בהקדים חקירה בגדר חיוב זה דמקצת צורך היום, די"ל בזה בב' אופנים: 

המקצת  משום  הותרה  שהמלאכה  והיינו  המלאכה,  את  המתיר  הוא  צורך,  דהמקצת  א. 
צורך שנעשית בשבילו וזהו האופן הפשוט. 

ב. דהמקצת צורך הוא רק בגדר תנאי בלבד, והיינו דבאמת המלאכה הותרה לגמרי אלא 
דהיתר זה גופא, הוא בתנאי שהאדם עושה את המלאכה לצורך היום וכד', וזהו ע"ד מתנה 
בגדר  כלום  זה ממעט  אין  לו אח"כ את החפצא, מ"מ  ע"מ להחזיר דאע"פ שהתנה שיחזיר 
הנתינה של החפץ אלא הוי מתנה גמורה, ורק שמותנת בזה שיחזיר לו אח"כ החפץ. וה"נ י"ל 
שגם אחרי התנאי של מקצת צורך מ"מ המלאכה הותרה לגמרי, והמקצת צורך הוי רק כתנאי 

בגברא כדי להתיר לו את עשייתה בפועל.

והיינו  או"נ,  דמלאכת  בהיתר  דלעיל  הביאורים  בב'  תלויים  ג"כ  אלו  אופנים  שב'  וי"ל 
דלרמב"ן צריך לומר כאופן הא' דכיון שסיבת ההיתר הוא משום הגדר דמלאכת "הנאה", י"ל 
שגדר זה שייך רק כאשר ישנו מקצת צורך הנאת היום או צורך מצוה, דמשום המקצת צורך זה 
נשארת המלאכה בגדר מלאכת הנאה, ומשום גדר זה מותר לעשותה ביו"ט. משא"כ באם אין 
כלל מקצת צורך היום, תו לא הוי במלאכה שום צד של מלאכת הנאה ואסור לעשותה ביו"ט. 

אמנם למגיני שלמה י"ל, שהמלאכה הותרה לגמרי והמקצת צורך הוי רק בגדר תנאי, וכמו 
שמשמע מלשונו שכתב: "דכיון שתלתה תורה באוכל נפש, בעינן שיהא צורך קצת דומיא 
דאוכל נפש שהוא צורך היום". ומשמע כנ"ל דבאמת הותרה המלאכה לגמרי, ורק בעינן דיהא 
באו"נ,  )הגמור(  ההיתר  סיבת  את  תלתה  שהתורה  גופא  דבזה  והיינו  דאו"נ,  דומיא  התנאי 

משמע שהיתר זה הוא רק בתנאי שיהא דומיא דאו"נ שהוא לצורך היום. 
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והנה הנפק"מ בין שני אופנים אלו י"ל כדלעיל, דלאופן הא' לא אמרינן "מתוך" מאו"נ 
למכשירין, דכיון שהמקצת צורך הוא סיבת ההיתר, בהיותו גורם שתקרא מלאכת "הנאה", 
בגוף  נעשית  המלאכה  אין  כלל, שהרי  הנאה  זה של מלאכת  גדר  אין  או"נ  דבמכשירי  מובן 

האוכל כלל, ולכן אין להגדירה כמלאכת הנאה כלל וממילא לא ניתרת ע"י הדין ד"מתוך". 

אמנם לאופן הב', ודאי י"ל דכיון שהמלאכה הותרה לגמרי והמקצת צורך הוא רק בגדר 
תנאי דבעינן דומיא דאו"נ, שפיר י"ל שגם במכשירי או"נ איכא לתנאי זה, שהרי המכשירין גם 
נעשים לצורך האוכל, ושפיר הוי דומיא דאו"נ ואמרינן בהו מתוך שהותרה המלאכה בהיותה 
או"נ  צורך הכשר  או  היום  הנאת  צורך  בה קצת  ובתנאי שיהא  לגמרי,  הותרה  או"נ  מלאכת 

וכנ"ל. 

ג
ביאור מדוע אין לומר מתוך במכשירי או"נ

אמנם אחר כ"ז עדיין יש לעיין, דא"כ אחר שהתורה גילתה לנו שגם מכשירי או"נ מותר 
לעשותן ביו"ט )כשא"א לעשותן מערב יו"ט(, מדוע לא נאמר מתוך גם במכשירי או"נ גופא, 

ולפי"ז יהיו כמעט כל המלאכות מותרות ביו"ט. 

הפנ"י תירץ ע"ז דכיון שמכשירין גופא מותר לעשותן ביו"ט, רק באם א"א לעשותן מערב 
יו"ט מוכח מזה דלא אמרינן "מתוך" במכשירי או"נ. אמנם תירוץ זה גופא צ"ע, חדא, דהא 
גופא בעי טעמא מדוע גזרה התורה שבמכשירי או"נ לא נאמר "מתוך". ועוד, דמהתוס' הכא 
בתירוץ הב' משמע שלר"י כן אמרינן "מתוך" אף ממכשירי או"נ )כיבוי לצורך אפיית הפת( 
הגוף  להנאת  או"נ  ממכשיר  מתוך  שנימא  וכ"ש  ד"א(,  לצורך  )כיבוי  הגוף  הנאת  למכשירי 

ממש. 

וי"ל התירוץ בזה ע"פ ביאור כ"ק אד"ש בשיטת אדה"ז בשו"ע. 

שיטת  א(  או"נ.  מלאכת  היתר  בגדר  אופנים  ב'  שיש  יוצא  לעיל,  המבואר  ע"פ  דהנה 
ב(  מותרת.  הנאה  שמלאכת   – תעשו"  לא  עבודה  מ"מלאכת  נלמד  או"נ  דהיתר   – הרמב"ן 
פירוש המגיני שלמה – דהיתר או"נ נלמד מ"אך אשר יאכל לכל נפש וגו'", דמשמע שהתורה 

התירה המלאכה עצמה שנעשית לצורך או"נ וכנ"ל. 

ס"א-ב(:  תצה  סי'  )או"ח  דכתב  אלו,  האופנים  ב'  בין  שמתווך  משמע  אדה"ז  ומשיטת 
"ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות וכו' הן הנקראים ימים טובים. וכל העושה מלאכת 
עבודה בא' מהן הרי זה לוקה מן התורה שנאמר 'כל מלאכת עבודה לא תעשו גו'', ומהו מלאכת 
עבודה כל מלאכה שאינה נעשית באוכל או משקה וכו', אבל כל מלאכה הנעשית באוכל או 
במשקה כו', נקראין כל מלאכות אלו כו', מלאכת אוכל נפש שהתורה התירה לעשותה לצורך 
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אכילת יו"ט שנאמר 'אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם'". עכ"ל. הרי מחד גיסא 
כתב שכן בעינן לגדר דמלאכת "הנאה" כדי להתיר את המלאכה, ומאידך כתב דההיתר הוא 

משום הפסוק ד"אך אשר יאכל לכל נפש וגו'". 

ומשמע )לפי ביאורו של כ"ק אד"ש( שס"ל לאדה"ז דתרוויהו איתניהו ביה, והיינו דאה"נ 
דהתורה הגדירה וחילקה בסוגי המלאכות ביו"ט, בין מלאכת עבודה למלאכת הנאה. אמנם 
וההיתר עצמו הוא  ההיתר במלאכת הנאה, אלא רק עצם החילוק,  הוא  זה  עדיין לא משום 
משום הפסוק ד"אך אשר יאכל וגו'", אלא דאחרי שהתורה חילקה בעצם הענין בין מלאכת 
עבודה למלאכת הנאה, אזי גם ההיתר ד"אך אשר יאכל וגו'" משתנה, באם זה מלאכת עבודה 

או מלאכת הנאה. 

והיינו דגבי מלאכת הנאה הוי ההיתר דאך אשר יאכל בגדר הותרה, ולכן הותרה לגמרי גם 
דחויה בלבד, ולכן  כשלא לצורך, משא"כ במלאכת עבודה הוי ההיתר דאך אשר יאכל בגדר 
במלאכת עבודה לא אמרינן בהו "מתוך" כיון דהוי רק בגדר דחויה, וכן במכשירי או"נ נמי לא 
אמרינן "מתוך", וכנ"ל דבמכשירין נמי הוי ההיתר בגדר דחויה בלבד, ואין לומר בהם מתוך 

שהותרה וכו'.
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בדין כלה בלא ברכה

הת' שלום זנגולסז

א
ביאור דהרמב"ם ותוס' פליגי בב' אופנים בגדר כלה בלא ברכה

איתא בכתובות )ז, ב( "ת"ר מברכין ברכת חתנים בבית חתנים, רבי יהודה אומר אף בבית 
אירוסין מברכין אותה, אמר אביי וביהודה שנו מפני שמתייחד עמה". ופירשו התוס' )ד"ה 
ר"י(: "ואמרינן כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה, ולפי שפעמים בא עליה שלא לשם חופה, 

עושין ברכה מתחילה כדי שתהא כלה בברכה".

ובבית מאיר )ריש סי' נה( וביד דוד, דייקו מפירוש תוס' זה שסוברים כמו הרמב"ם דבעילה 
לשם נישואין מותרת אף בלא ברכה, ולכן כתבו שרק משום החשש שיבוא עליה שלא לשם 
חופה הצריכו חכמים ברכה מתחילה, כדי שתהא כלה בברכה, משא"כ באם בא עליה לשם 
חופה אין צריך ברכה מתחילה כלל. וכ"כ בבית שמואל )סנ"ה סק"א( דהרמב"ם ס"ל דבעילה 

לשם נישואין לא בעי ברכה.

אמנם בשו"ת צפע"נ )סי' ז'( כתב מפורש דהרמב"ם סובר דגם בעילה לשם נישואין צריכה 
ולעניננו יש לעיין במה נחלקו  ודלא כהב"ש.  ונחלק בזה הרמב"ם על התוס' דלעיל,  ברכה, 

התוס' והרמב"ם האם בעילה לשם נישואין צריכה ברכה או לא.

וי"ל בזה, ובהקדים דדין זה דכלה בלא ברכה יש לפרשו בב' אופנים:

א. דהברכה מתרת את איסור הבעילה וההנאה מן הארוסה, וזהו ע"ד ברכת הנהנין דאסור 
להנות מהעולם הזה בלא ברכה, והברכה פועלת להתיר את ההנאה, ולדרך זו אין הכלה אסורה 
הוא לשון  וכן  זה,  והברכה רק מתירה את איסור  )כדלקמן(  עצמה  משום הברכה אלא מצד 
הריטב"א )בשטמ"ק( – "אין ברכה אלא להתיר הבעילה" ולפי זה בעילה בלא ברכה חשיב 

בעילת איסור.

לאיסור הבעילה, והיינו דחכמים הצריכו שהבעילה תהי'  הסיבה  ב. דהברכה עצמה היא 
דוקא בכלה שחלו בה ברכות, וכלה בלא ברכה אסורה היינו משום שאינה מבורכת, ולדרך זו 

אין הבעילה בלא ברכה חשיבה בעילת איסור, ורק שחסר הענין החיובי של כלה בברכה.

והנה יש להוסיף, לבאר בזה דשני אופנים אלו תלוים בב' האופנים שיש לומר בגדר איסור 
הבעילה של הארוסה לבעלה.
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א. הר"ן כתב בד"ה "ואסר לנו את הארוסות" וז"ל: "מדרבנן שגזרו על היחוד של פנויה, 
ובברכה כדלקמן". ומשמע ברור מלשונו דאיסור  ואף ארוסה לא התירו עד שתכנס לחופה 
היחוד בארוסה הוי אותו איסור ממש של פנויה, והיינו דחכמים השאירו את איסור היחוד של 

פנויה גם אחרי שנתארסה ולא התירו את האיסור רק ע"י חופה וברכה.

ב. בהגהות הרא"ש )סי' י"ב( כתב בזה הלשון: "חכמים שגזרו על יחוד של פנויה גזרו גם על 
יחוד בארוסה". ומלשון זו משמע טפי שאיסור היחוד בארוסה הוי גזירה אחרת, ולא אותו איסור 
של יחוד בפנויה, ורק שאותם חכמים שגזרו על הפנויה גזרו נמי גזירה )אחרת( על יחוד דארוסה.

כלומר דבר"ן דסבר שזהו אותו איסור, לכן זהו מדין הנאה, ולעומ"ז בהגהות הרא"ש דסבר 
שאינו אותו איסור, שזהו כעין האופן הב' דצריך כלה שחלו עלי' הברכות.

ובפי' הראב"ד )המובא בשטמ"ק( כתב לחדש יותר שעצם האיסור היחוד בארוסה נפעל 
ע"י מעשה דעביד בה, דקא יהיב לה קידושין וז"ל: "אבל הכא ע"י האירוסין שהם קידושין היא 
נאסרת". ובאמת תמה עליו השטמ"ק, דהרי בקידושין לא משום ההוא מעשה נאסרת, אלא 

משום יחוד והשאיר בצ"ע.

ב
 מחדש דיש איסור אשת איש 

כשעושה שלא כדין ובזה תליא פלוגתתם 
ונראה לבאר בשיטה זו ע"פ מ"ש הרגוצ'ובי בשו"ת צפע"נ )וורשא( סי' י"ח, דכתב שם 
לחדש דגם אשת איש לבעלה הוי גדר אשת איש, רק דהותרה לו וכל היכי שעושה שלא כדין 
ועפ"ז מבאר מש"כ רש"י בספר הישר שהבא  איסור אשת איש.  תורה, אזי יש בזה גם גדר 
על אשתו נידה הוי בניה ממזרים. ולכאורה תמוה שהרי נידה תופסים בה קידושין, וכל היכא 
שתופסים קידושין אין הולד ממזר, אמנם לביאור זה מובן, דהממזרות היא לא משום איסור 
שהיא אשתו, כיון שהבעילה היא שלא כדין  אע"פ  נידה, אלא משום גדר איסור א"א שבזה 

תורה כדלעיל ועיי"ש.

וא"כ השתא  נעשית אשת איש,  הרי  דע"י הקידושין  גם הכא  יש לבאר  זה  ביאור  וע"פ 
הראב"ד  לשון  שפיר  ואתי  בפנויה.  שאינו  איש  אשת  איסור  גדר  גם  הבעילה  באיסור  נוסף 
שע"י מעשה הקידושין היא נאסרת היינו איסורא דא"א )וכן מבואר נמי להאי שיטה שהגזירה 
של איסור הבעילה בארוסה הוי גזירה חמורה יותר, ולא אותו גזירה של פנויה, ואחרי העיון 
ראיתי שכן כתבו עד"ז ממש הרשב"א והרא"ה וז"ל: "ואסר לנו את הארוסות וכו' כיון דבעיא 
מסירה לחופה, ש"מ דלא קניא ליה לגמרי, הלכך הויא ליה כארוסת אחר לגביה ואסירא ליה 

כדין אשת איש"(. 

והנה ע"פ כל הנ"ל יש להסביר במח' הרמב"ם והתוס' דלעיל, בענין האיסור דכלה בלא 
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האיסור  בדימוי  שהכוונה  י"ל  הרמב"ם  1( ובדעת 
שנידה  דכשם  לומר  היינו  לנידה,  ברכה  בלא  כלה  של 
אע"פ שהויא אשתו גמורה, מ"מ אסורה לו בבעילה עד 

שאז  החופה  אחרי  שאפי'  חכמים  אמרו  ה"נ  שתטהר. 
נעשית אשתו גמורה, מ"מ אסורה לבעלה עד שיברך.

פנויה,  יחוד של  איסור  אותו  דהוא  כהר"ן  באיסור הארוסה  די"ל דהתוס' ס"ל  והיינו  ברכה, 
שחכמים השאירו את האיסור גם אצל הארוסה, אלא דס"ל לתוס' דאיסור זה יכול להיות ניתר 

ע"י ב' דברים:

פנויה  גדר  ממנה  ונפקע  גמורה,  אשתו  נעשית  לחופה  שהכניסה  דכיון  החופה,  ע"י  א. 
לגמרי, ואיתו גם איסור היחוד של פנויה.

ב. ע"י הברכה, והיינו כנ"ל דברכה זו באה להתיר הבעילה של הארוסה, ודבר זה נתחדש 
ע"י האירוסין, דבפנויה לא יועיל אפי' אם יברך, משא"כ בארוסה )כיון שאינה פנויה לגמרי( 
התירו חכמים את הבעילה באם יברך. וזה כאופן הא' דלעיל דברכת החתנים הוי כעין ברכת 

הנהנין שנתקנה להתיר ההנאה. וזהו כלה בלא ברכה אסורה לבעלה )בהנאת בעילה( כנידה.

ולפי"ז הרמב"ם יסבור בזה כהגהות הרא"ש והראב"ד דלעיל, דאיסור הבעילה בארוסה הוא 
איסור נוסף על האיסור בפנויה והוא גדר איסור אשת איש כנ"ל. ואיסור חמור זה אינו יכול 
להיות נפקע ע"י ברכות גרידא אלא רק ע"י חופה, וכלשון הרשב"א דלעיל "דכיון שהכניסה 

לחופה הרי קניא ליה לגמרי" ותו לית בה גדר איסור אשת איש. 

ולפי"ז האיסור דכלה בלא ברכה הוי איסור אחר שאינו קשור לבעילה אסורה )שהוא נפקע 
ע"י החופה( וכדלעיל באופן הב'. אלא שחכמים הצריכו לבעול הכלה דוקא אחרי שברכו בה 
את ברכות החתנים, שעי"ז נעשית כלה בברכה. ולכן ס"ל לרמב"ם שגם אחרי החופה אע"פ 
חכמים  והצריכו  ברכה  בלא  כלה  לגדר  איכא  אכתי  מ"מ  אסורה,  דבעילה  לגדר  ליכא  שאז 

שתהיה הבעילה דוקא בכלה בברכה1 ואתי שפיר. 

* * *

ג
פלוגתת הר"י מיגאש והתוס' רי"ד בגדר עשרה בברכת חתנים

הנה ילפינן בגמרא לדין דברכת חתנים בעשרה, ובמקור לימוד הדין נחלקו רב נחמן ורבי 
אבהו, רב נחמן למד דין זה מהפסוק אצל בועז שנאמר "ויקח עשרה אנשים וגו'". ורבי אבהו 

למד דין זה מהפסוק "במקהלות ברכו אלוקים ממקור ישראל".

ובענין ברכת אשר ברא בדליכא פנים חדשות נחלקו בזה הר"י מיגאש והתוס' רי"ד אי בעי 
עשרה או לאו: דהר"י מיגאש כתב שגם ברכת אשר ברא בדליכא פנים חדשות לא מברכינן לה 



167 שער נגלה

אלא בעשרה, "דאר"י אר"י מברכין ברכת חתנים בעשרה כל ז'", ואשר ברא נמי כיון שמברכת 
חתנים היא לא מברכינן לה אלא בעשרה. אמנם התוס' רי"ד כתב דברכת אשר ברא א"צ עשרה 
דהא אשר ברא בלחוד לא בעיא פנים חדשות, והלכך כי אר"י מברכין ברכת חתנים כל ז' על 
ז' ברכות קאמר ובדאיכא פנים חדשות, אבל ברכת אשר ברא כיון שהוא עיקר ברכת חתנות 

שחייב לברכה בכל יום, אפי' אם אוכל החתן יחיד חייב לאומרה. עכת"ד. 

בביאור יסוד מחלוקת הר"י מיגאש והתוס' רי"ד, יש להקדים חקירה בגדר חיוב זה של 
עשרה לברכת חתנים דיש לפרשו בשני אופנים:

א. דהחיוב הברכה הוא משום הברכות והיינו שברכות אלו הוי כעין דבר שבקדושה שאסור 
לאמרם כשאין עשרה, ולפי"ז הדין דעשרה הוא דין )שקשור( בברכות עצמם.

ב. דחיוב הברכות שייך רק כשיש עשרה אנשים, והיינו דהברכות נתקנו רק כשיש מעמד 
דין  לברך ברכות אלו, ולפי"ז הדין דעשרה הוא  אין שייך  של עשרה אנשים, וכשאין עשרה 

)שקשור( במעמד החתונה גופא. 

ונראה שבענין זה נחלקו הרמב"ן והרז"ה:

ושלא  ביחיד  אותה  קוראין  בזמנה  מגילה  רב  "אמר  א(  )ה,  מגילה  במסכת  איתא  דהנה 
בזמנה קורין אותה בעשרה, ורב אסי אמר בין בזמנה ובין שלא בזמנה קורין אותה בעשרה". 
ובדעת רב אסי פירש הרז"ה, שלא הצריך עשרה אלא למצווה לכתחילה אבל בדיעבד מודה 
אפי' ביחיד. והביא ראיה ממה שלא מנו מקרא מגילה עם אותן שהם בעשרה דקתני להו בהך 
מסכת )כג, ב( אין פורסין על שמע וכו' ]במשנה זו שנינו גם להך דברכת חתנים בעשרה[ וכיון 

דבמגילה קיימינן, אם איתא דבעינן בה עשרה לעיכובא היה להן למנותן עמהן.

אמנם הרמב"ן כתב שאין זו ראיה כיון שכל אותם דקא חשיב התם במשנה חובת ציבור הם, 
ואין עושים אותם אא"כ בי' או רובם מחויבים בדבר כגון שלא שמעו ק"ש קדיש או ברכו, אבל 

במגילה לא בעינן י' אלא משום פרסומי ניסא הלכך אפי' ביחיד קוראין אותה. 

ד
 ביאור דהר"י מיגאש ס"ל דזהו דבר שבקדושה 

והתוס' רי"ד ס"ל דזהו דין במעמד הנישואין 
ולכאורה יש להבין בדעת הרמב"ן דהא במשנה התם שנינו נמי להך דברכת חתנים בעשרה, 
ומאי חובת ציבור שייך בזה, וא"כ שפיר מוכח מזה כהרז"ה שהיה לנו להביא גם דין מקרא 

מגילה בעשרה, אע"פ שאינו חובת ציבור כמו שהבאנו לדין דברכת חתנים בעשרה.

אלא ע"כ צ"ל דהרמב"ן ס"ל דגם בברכת חתנים החיוב עשרה בזה דמי לדין דחובת ציבור, 
והיינו כנ"ל באופן הב' דכל ענין הברכות וחיובם נוצר וחל רק כשיש מעמד של עשרה אנשים. 
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2( ולשון זו ממש נקטו גם המאירי והר"ן בטעם הדין 
הרי  התורה,  וקריאת  בעשרה  אלא  בתורה  קורין  שאין 

לכו"ע הוי חובת הציבור ודו"ק.
3( ואפשר לומר שזהו גם החילוק בין הלימוד של ר"נ 
כאופן  ס"ל  אבהו  דרבי  והיינו  אבהו,  רבי  של  ללימודו 
הא', ולכן לשיטתו לומדים חיוב זה של עשרה מהפסוק 
הוא  המקהלות  דחיוב  והיינו  אלוקים  ברכו  במקהלות 

דין מצד הברכו )ברכה(, אמנם ר"נ ס"ל כאופן הב' ולכן 
נלמד מהפסוק בבועז שנאמר ויקח עשרה אנשים, היינו 
שיהי'  כדי  אנשים  עשרה  מעמד  לקבץ  היא  שהתקנה 

שייך לברך הברכות.
גופא  חדשות"  "פנים  גדר  שגם  י"ל  הנ"ל  4( וע"פ 

תלוי במחלוקת זו.

וזהו ממש ע"ד חובת ציבור כמו קריאת התורה וכד', דכל החיוב שייך וחל רק כשיש גדר ציבור 
של עשרה אנשים. וכ"מ מפורש גם מלשון התויו"ט )מגילה פ"ב מ"ג( שכתב גבי ברכת חתנים 
בעשרה, וז"ל: "נראה דה"ק תקנתא דרבנן היא ולא תיקנו אלא בעשרה"2, ולפי"ז צריך לומר 
עוד שהרז"ה חולק על הרמב"ן בזה, וס"ל שדין ברכת החתנים בעשרה אינו כמו חובת ציבור, 
ומה דבעי עשרה, היינו משום שאין אומרים דבר שבקדושה בפחות מעשרה, והכא נמי חשיב 
לברכת חתנים כדבר שבקדושה )וכן כתב הריטב"א בשטמ"ק, וז"ל: "מפני שדבר שבקדושה 
הוא לברך את ה' כינס עשרה"(, ומשום הברכה גופא בעינן עשרה כדי שיהא אפשר לברך, 
ולכן ס"ל לרז"ה לדמות דבר זה למגילה דגם התם בעינן לעשרה משום הקריאה עצמה כדין 

דבר שבקדושה3. 

והנה ע"פ כל הנ"ל יש לבאר גם מחלוקת הר"י מיגאש והתוס' רי"ד דלעיל גבי ברכת אשר 
ברא, די"ל שהר"י מיגאש ס"ל כהרז"ה דדין עשרה בברכת חתנים הוא דין מצד הברכות דהוי 
כדבר שבקדושה, ולכן סבירא ליה בברכת אשר ברא דכיון דהיא מכלל ברכת חתנים הוי כדבר 
שבקדושה ובעי עשרה. וכך מדוייק מלשונו שכתב ואשר ברא נמי, כיון שמברכת חתנים היא 

לא מברכינן לה אלא בעשרה. 

אמנם התוס' רי"ד ס"ל כהרמב"ן, וכנ"ל שהחיוב עשרה הוא דין במעמד החתונה, והיינו 
ברא  אשר  שלברכת  וכיון  אנשים,  עשרה  מעמד  יש  כאשר  רק  אלו  ברכות  תיקנו  שחכמים 
בלחוד לא בעיא פנים חדשות4, מוכח מזה דברכת אשר ברא הוא עיקר ברכת חתנים, שברכה 

זו תיקנו חכמים לאומרה אפי' כשאוכל ביחיד ולא הצריכו לזה עשרה אנשים כלל.
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ברכת אבלים וזימון במנין

הת' מנחם מענדל אשרי בורש

א
קושיית התוס' על רש"י 

איתא בגמ', כתובות )ח, א ואילך( "אר"נ אמר רב חתנים מן המנין, ואין אבלים מן המנין. 
מיתיבי חתנים ואבלים מן המנין . . רב תנא הוא ופליג . . א"ר יוחנן חתנים מן המנין, ואין 
אבלים מן המנין. מיתיבי חתנים ואבלים מן המנין! כי תניא ההיא – בברכת המזון, כי קאמר 
רבי יוחנן – בשורה". כלומר, שרב סובר שיש חילוק, בין אבל לחתן, לגבי הצטרפותו לברכה 
על  לחלוק  שביכולתו  דהיינו  ופליג,  תנא  הוא  שרב  מכיון,  מהברייתא,  עליו  להקשות  ואין 
וע"ז מתרצת  תנא(,  )מכיון שאינו  יקשה מהברייתא  ר"י אלא שלגביו  סובר  וכן  זו,  ברייתא 
בשורה,  האבל  את  שמנחמים  הניחום  על  מדבר  ור"י  בברהמ"ז,  מדברת  שהברייתא  הגמ', 

ובהמשך מסיקה הגמ' בדעת ר"י, שמדובר על ניחום שברחבה. 

ומפרש רש"י )ד"ה בברה"מ(, מהו הענין דברהמ"ז שכתוב בברייתא. וז"ל: "להצטרף לג' 
לזמן עליו, שהרי הוא חייב בכל המצוות".

ומקשה עליו תוס' )בד"ה כי תניא ההיא(: "דא"כ לא אתא לאשמועינן אלא דחייב במצות, 
והוה ליה למימר בהדיא דחייב במצות, ועוד דא"כ, מאי פריך ליה מברכת אבלים בעשרה ואין 

אבלים מן המנין, דקאמר ברכה בשורה מי איכא".

דהיינו, שרש"י סובר דמשמעות לשון הגמ' "כי תניא ההיא בברכת המזון", היינו, להצטרף 
לזימון, שהרי חייב בכל המצוות, ואם זאת הסיבה, הו"ל למיכתב דחייב בכל במצוות ותו לא, 
וע"ז מקשה תוס' ב' קושיות, א. דלפי"ז הו"ל לברייתא לכתוב זאת, "דחייב בכל המצוות" 
בהדיא. ב. דאם הכוונה זימון, מדוע הגמ' בהמשך מתרצת, "רחבה", הרי אפשר לחלק שלזימון 

יצטרף, ולברכת אבלים שבברכת המזון אינו מצטרף.

וממשיך תוס', וכותב: "מכאן משמע שברכת אבלים שבברכת המזון לא הוי אלא בעשרה, 
מדסליק אדעתיה דמקשן דאיירי בברכת אבלים שבברכת המזון", דמוכח מכאן, דברכת אבלים 

היא בעשרה דוקא.
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ב
תירוצי המפרשים והקושי בתירוצם

ובתירוץ על קושיית הא' התוס' , מצינו כמה תשובות: 

ההפלאה מסביר, שהיה מקום לומר שמכיון שהאבל חייב בכפיית המיטה, הרי מצד זה לא 
יצטרף, שהרי אין זה אותו קביעות סעודה )שהיה לו מקודם שמשנה כל הרגליו ולכן לא יוכל 

לזמן(. ולכן רש"י בא ללמדנו שיכול להצטרף לזימון. 

הרמב"ן כתב שהיות ונהגו להוסיף את הלשון "נברך מנחם אבלים שאכלנו משלו", היינו 
חושבים שאינו יוכל להצטרף היות והוא מתנחם ואינו מנחם, ולכן בא רש"י לומר שגם האבל 

יוכל להצטרף לזימון זה. 

וכ"כ הריטב"א, והוסיף שמצד זה שברכה זו היא לה' )שהוא מנחם אבלים(, לכן יכול גם 
האבל להצטרף לברכה זו. 

אך עדיין יקשה. א. לפי"ז מהו משמעות הלשון "שהרי חייב בכל המצוות", ומהו ההכרח 
לרש"י לכתוב זאת, והרי די היה לו לכתוב וחייב במצוה זו. ב. עדיין ישנה הקושיא השניה של 

תוס' ויש ליישב קושייתו. 

ג
ביאור המגיני שלמה והדוחק פירושו 

בענין זה מסביר המגיני שלמה, וז"ל: "דס"ד כיון שאבל אינו חושש לאכול ודואג ומתאנח . 
. א"כ לא יברך על אכילה זו, וגם אפשר דלא מקרי ובטובו חיינו )וא"א לזמן עליו( קמ"ל. ומה 
שהקשה מסוגיא דשמעת' נראה לי כי רש"י ס"ל דאין כוונת המקשן כ"א לסתור דר"י לא מיירי 
בשורה אבל אה"נ דברייתא כבר היא מתורצת וכמ"ש לקמן. וכ"ת מ"מ למה השיב התרצן דר' 
יוחנן מיירי בברכה שמוסיפין בברכת המזון, י"ל דאין זה נקרא ברכת אבלים, דברכת אבלים 
משמע ברכה שמברכין על האבילות ועל הנחמה, כדאיתא בנוסח הברכה, דוגמת ברכת חתנים 
שהיא על הזיווג ועל שמחת חתן, וברכה שמוסיפין אין בה שום זכר לאבילות, כ"א צידוק הדין 

על המיתה ותפלה על השבתתה, וא"כ למה תקרא ברכת אבלים". 

דהיינו שלרש"י אין זו ברכת אבלים כלל, שהרי אין מזכירים כלל ענין של ניחום, ולכן אינו 
קשה שאלת תוס' דוודאי אי אפשר להגמ' להעמיד בברכת אבלים שבברכת המזון. 

ולכאורה קצת קשה לבאר שבברכת אבלים אין שום לשון של זכר לניחום, דהרי ב"הלכות 
בונה  בברכת  להוסיף  צריך  אבל  דאבלים  ברהמ"ז  דבנוסח  כתבו,  הלקט"  ו"בשבלי  גדולות" 

ירושלים "נחם ה' אלוקינו . . באבל זה", היינו שמזכירים גם ניחום וגם אבילות. ע"ש. 
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וא"כ קשה לפירושו ובשנים. א. שאומר שאין שום זכר, והרי מצינו בה"ג ובשב"ה הנ"ל 
התירוץ  מהו  וצ"ל  לדוכתא,  קושיא  הדרא  וא"כ  אבלים,  לברכת  בברהמ"ז  זכר  דיש  שכתבו 
בכל  חייב  "שהרי  מוסיף  רש"י  מדוע  מבאר  אינו  הרי  ובנוסף  ב.  רש"י.  על  תוס'  לשאלת 

המצוות". 

ד
רש"י בפירושו ביאר מהו הדוחק לפרש כן לרב

ויובן בהקדים שאלה נוספת, בקושיית הגמ' על רב איך הוא אומר שאבל לא מצטרף, והרי 
מצינו ברייתא שכתוב שאבל מצטרף, תירצה הגמ' דרב תנא הוא ופליג. והסביר התוס' מדוע 
רב לא סבר כר' יוחנן )שיש לחלק בין ברכת המזון לברכת אבלים(, כי דוחק לבאר שבברייתא 

מדובר בברהמ"ז. ולכאורה צריך להבין מהו הדוחק לפרש כך, ולמה לר"י אין זה דוחק. 

והנראה לבאר – דלדעת רש"י הא דכותב דעונה לזימון לג' הוא בכדי להדגיש את סיבת 
הדוחק שרב לא סבר כך, דהיינו: שלשיטת רב הרי מפרש דברים כפשוטם דהיינו כשכותב 
בברכת  שמדברים  עצמה  ברכה  שבאותה  משמע  המנין",  מן  אבלים  ואין  המנין  מן  "חתנים 
)ענין של שלימות של  דוקא  בעשרה  אבלים  בברכת  גם  מדובר  לכן  דוקא,  ובעשרה  חתנים 

עשרה דוקא(, דהיינו בהמשך למה שנאמר לפני זה. 

דוקא  ולאו  למנין,  משלימים  ששניהם  הוא  הדגש  יוחנן  ר'  שאצל  מדגיש  שרש"י  וזהו 
בהקשר למנין דברכת חתנים כי אם אף למנין דשלושה – זימון לברהמ"ז. וזהו נקודת החילוק 
לרש"י בין רב לר' יוחנן. דרב מתייחס לברכת אבלים ביחס לברכת חתנים, משא"כ ר' יוחנן 
מתייחס לברכת אבלים עצמה, ולכן נוקט גם הצטרפות לג', והסיבה לכך שיצטרף לזימון לג' 
הוא מצד חיובו במצוות, וא"כ מהו החילוק בין עשרה לבין ג'. ויוצא לפי"ז שרש"י בא להדגיש 

את נקודת החילוק בין רב לר' יוחנן בזה שאומר "להצטרף לג' לזמן עליו".

ולפי זה משמע שרש"י לא כתב מצטרף לזימון לג' דוקא אלא אף לשלושה, אבל וודאי 
שגם בעשרה יצטרף, אלא היות וכך למד רבי יוחנן לכן פירש שגם מצטרף למנין של ג' לזמן. 

וזה הסיבה שעל רב לא תירצנו כך כי הוא הבין שמדבר על אותו סוג של שלימות. 

ה
ע"פ הנ"ל מתורצות קושיות התוס' על רש"י 

ולפי"ז נ"ל את שאלות תוס' על רש"י. 

על שאלתו הראשונה דהיות ורש"י כותב ש"חייב בכל המצוות", הרי הו"ל לברייתא לכתוב 
בהדיא "חייב בכל המצוות". נראה לומר, דרש"י לא התכוון רק זימון ובשלושה אלא כל מנין 
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או דבר המחייבו להצטרף לשלימות – וכולל ברכת אבלים שבברהמ"ז. והא דרש"י כתב שהרי 
חייב בכל המצוות היינו לבאר מדוע אין חילוק בין עשרה לשלושה, שהרי גם צירופו לעשרה 
משא"כ  יוחנן  ר'  )לדעת  דשלושה  לזימון  גם  יצטרף  ולכן  המצוות,  בכל  שחייב  משום  הוא 

לרב(. 

ועל שאלתו השניה מדוע בהמשך הגמ' לא תרצה שהחילוק הוא בין ברהמ"ז לברכת אבלים 
שבברהמ"ז. נראה לומר דהיות ורש"י לא התכוון רק על זימון, אלא כל )סוג( מנין )שלושה 
או עשרה( שאבל יכול להצטרף אליו )לפי ר' יוחנן(, כלול ממילא גם ברכת אבלים שבברכת 

המזון ולכן הגמ' לא תרצה כן בהמשך. 

וע"פ כהנ"ל י"ל, דרש"י לומד שהכוונה בלשון הגמ' "בברכת המזון", הכוונה גם לברכת אבלים 
שבברהמ"ז )כתוס'(, ומוכח מסתימת לשון הגמ' ברהמ"ז סתם, והא דרש"י כותב בזימון של ג' כי 

עי"ז מבאר מדוע רב לא לומד חילוק זה )של ברהמ"ז ואין כוונת רש"י דוקא זימון( כר' יוחנן. 
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2( ד"ה טעמא דר"מ כדרב הונא.1( כתובות יח, ב.

 בענין פלוגתת ר"מ וחכמים 
גבי קיום שטרות לתוס' ורש"י

הת' מנחם מענדל פרבר

א
 פלוגתת הרש"י והתוס' בהסברת המחלוקת בין ר"מ לחכמים 

איתא בגמ'1: "תנו רבנן אין נאמנין לפוסלו דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים נאמנין". 

וכתב רש"י )ד"ה אין נאמנים לפוסלו( "ארישא דמתניתין פליג". והיינו, דעל הא דאיתא 
במשנה "העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה, אבל אנוסים היינו, קטנים היינו, פסולי עדות היינו, 

הרי אלו נאמנים", חולק ר"מ וס"ל ש"אין נאמנים" בדבריהם והשטר נותר כשר. 

ובהמשך הגמ': "בשלמא לרבנן - כי טעמייהו, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, אלא לר"מ 
מ"ט . . אלא טעמא דר"מ - כדרב הונא אמר רב, דא"ר הונא אמר רב: מודה בשטר שכתבו 

-  אין צריך לקיימו". 

לומר  נאמן  שוב  הלוה  שאין  בו  החתומים  "בעדים  לקיימו(:  צריך  אין  )ד"ה  רש"י  ופי' 
פרעתיו, ולא אמרינן בהאי הפה שאסר הוא שהתיר, דמכיון שאמר כשר היה הרי הוחזק השטר, 
וכי אמר פרעתיו, לא מהימן שהרי ביד המלוה הוא. ור"מ נמי דאמר אין נאמנים לפוסלו במודה 

לוה שכתבו קאמר, וקסבר לא צריכינן תו לעדים, ולאו אפומייהו מיקיים שטרא".  

היינו דטעמא דרבנן הוא, משום "הפה שאסר הוא הפה שהתיר", וכיון שהשטר מתקיים 
על פי העדים האלו, והם אומרים שהשטר נעשה כשהיו פסולין – נאמנין. וטעמא דרבי מאיר 
)כדרב הונא אמר רב( שמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, וכיון שכאן הלווה הודה שהשטר 

נכתב, אינו צריך קיום, ולכן אין השטר מתקיים ע"י העדים, ואינם נאמנין.

אך התוס' הקשה על פי' רש"י וז"ל2: 

"פירש בקונטרס דמיירי פלוגתייהו בשמודה לוה שכתבו, והיינו טעמא דר"מ דאין נאמנין 
דהואיל ולוה קיימו לא צריכי תו לעדים ולאו אפומייהו מקיים שטרא, ורבנן סברי צריך לקיימו. 
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וקשה לר"י, דא"כ ליפלגו בלא עדים בלוה גופי' הואיל וטעמייהו תלי בלוה. ועוד, דבפרק מי 
שמת משמע דלא פליגי בלוה, דקאמר רבי יוחנן שאני אומר מודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו 
כו', אמר ליה אי אלימי עדים  ופריך, והא מפלג פליגי אין נאמנים לפוסלו  דברי הכל היא, 

לאורועי שטרא איהו כל כמיניה. ועוד, דהוה ליה למימר בדרב הונא קמיפלגי".  

היינו, דאם טעמי המחלוקת תלויים בלוה אם בהודאתו השטר מקויים או לא, מדוע חולקים 
ר"מ וחכמים האם העדים נאמנים, והרי עדיפא טפי שיחלקו בלוה עצמו בשעה שהודה שכתב 
השטר רק שטוען שכבר פרע, האם יש לו מיגו ויהי' נאמן, או שאין לו מגו ויצטרך לשלם, 
ומדוע צריכים לחלוק בעדים3? ועוד דמשמע שלא פליגי בלוה מהא דאמר רבי יוחנן )ב"ב קנד, 
ב( מודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו דברי הכל היא4, ומקשים שם בגמ' דהרי פליגי בזה ר"מ 
וחכמים, ומתרצינן, שחולקים בעדים הבאים ומרעים לשטר, האם בכח העדים להפקיע את 
נאמנות השטר, אך בלוה שמרע את השטר לד"ה א"צ לקיימו, וא"כ יוצא שר"מ וחכמים לא 
פליגי בלוה כמו שפי' רש"י? ועוד מקשה התוס': שלדעת רש"י היה צ"ל כתוב בגמ' שחכמים 

ור"מ פליגי בדרב הונא, ולא שר"מ סובר כרב הונא? 

ומבאר התוס':

"ונראה לר"ת ולר"י דה"פ, טעמא דר"מ כדרב הונא דכמו שאומר רב הונא דלא אמרינן מגו 
לפסול השטר בלוה, ה"נ אומר ר"מ בעדים דאע"ג דאלימי לא פסלי שטרא במגו".

כלומר, שטעמו של ר"מ הוא לפי שיטתו של רב הונא. והיינו, שכמו ש"במודה לוה" דעת 
רב הונא היא שלא אמרינן מיגו לפסול את השטר, כיון שבהודאתו השטר כבר התקיים, עד"ז 
אומר ר"מ שהוא הדין גם בעדים שקיימו את חתימת ידיהם, שבשעה שהלווה הודה שכתבו, 

אין בכוחם של העדים לפסול את השטר. 

ב
פלוגתת רב הונא ורב נחמן והצ"ב בדבריהם 

והנה בהמשך הגמ'5: "גופא אמר רב הונא אמר רב מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, 
אמר ליה רב נחמן גנבא גנובי למה לך )מתגנב אתה לומר דבריך בלשון שלא נחלקו בו היחיד 
והמרובים, כדי שלא יבטלו את דבריך דאמרת כיחידאה – רש"י( אי סבירא לך כר"מ אימא 

ורבנן  שר"מ  דוקא  מביאה  שהגמ'  תירץ  3( והפנ"י 
פליגי בעדים, דבזה יש חידוש לרבנן, שלא רק כשהלוה 
שצריך  פרוע  שטוען  אלא  השטר  את  שכתב  הודה 
את  שכתבו  מודים  והעדים  כשהלוה  אף  אלא  לקיימו, 
שהיו  טוענים  שהעדים  כיון  פסול  השטר  מ"מ  השטר, 

קטנים או פסולים וכו'. 
ולכן מקשה  יוחנן  4( ובגמ' שם סובר רב הונא כרבי 
התוס' מרבי יוחנן )ובדף הבא מוכיח התוס' )ד"ה: אמר 

ר"נ( שגם רב נחמן סובר כרבי יוחנן(.
5( יט, א.
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6( לשון הפני שלמה כאן.
7( ד"ה: "ומר היכי ס"ל".

8( עיין רשב"א, ריטב"א, שטמ"ק, מהר"ם שיף, פני 
שלמה, ועוד.

ליה  סבירא  שר"מ  כותבת  שהגמ'  שהטעם  9( וי"ל 

כרב הונא ולא כרבי יוחנן הוא, כי הגמ' רצתה לומר שרק 
ר"מ סובר זאת ולא חכמים, ואין זה מסתדר עם הלשון 
של ר"י שכתב מפורש "ד"ה היא", ולכן יותר ניחא ליה 

לאוקמי כרב הונא.

הלכה כר"מ )ולא תנקוט ליה כמילתא באפי נפשא – רש"י(? אמר ליה )רב הונא( ומר היכי 
סבירא ליה )במודה בשטר שכתבו(? א"ל )רב נחמן( כי אתו לקמן לדינא, אמינא להו קיימו 
עדיהם  ואין  לפני  שטרותיהם  המביאים  למלוים  לומר  רגיל  אני  )כך  לדינא  וחותו  שטרייכו 
עימהם, אני אומר להם לכו ובקשו עדיכם וקיימוהו, דאי לאו הכי אע"ג דמודה לוה שכתבו 

מצי למימר פרעתיו – רש"י(".

ולכאורה צלה"ב בפלוגתא בין רב הונא לרב נחמן: 

א( מדוע ר"ה אכן לא אמר את זה בשם ר"מ? ב( מדוע ר"ה פוסק כר"מ אע"פ שהוא דעת 
יחיד ואינו פוסק כחכמים? ג( מה השיב ר"ה לטענת ר"נ בזה שהחזיר לו בשאלה כיצד הוא 
פוסק, והרי הוא אינו מתרץ כלל את קושיית ר"נ כיצד הוא פסק כיחידאה "והרי זה כטוען 
בחיטים והודה לו בשעורים"6? ד( מהם סברות המחלוקת בין רב הונא לרב נחמן? ה( גם יש 
לדקדק, מדוע משיב ר"נ לרב הונא שכאשר באים אליו לדין, הוא אומר להם שילכו לקיים את 

השטר ואחרי כן יבואו לדין ואינו משיב סתם שפוסק כחכמים?

פי'  לקמן  אתו  כי  נחמן(  )רב  ליה  "ואהדר  וז"ל7:  השטמ"ק  שכתב  מה  ע"פ  צ"ע  ובפרט 
המלוין אמינא להו זילו קיימו תנאייכו וחותו לדינא, פי' שלא נבוא לידי מחלוקת ר"מ ורבנן 
ולכך מקודם אני מזהיר למלוין. ומיהו אכתי לא ידעינן אילו הוה אתי האי דינא לקמיה מה היה 
דן ביה כך יש לפרש. ומיהו כל המפרשים ז"ל לא פירשו כן אלא דרב נחמן ס"ל מודה בשטר 

שכתבו צריך לקיימו והכין קיי"ל". 

וא"כ קשה טובא מדוע דיבר רב נחמן בלשון שיכול להיות משמע ממנו שהוא נזהר לא 
להיכנס למחלוקת ר"מ ורבנן, ולא אמר בפשטות שהוא פוסק כחכמים?

ג
 ביאור המפרשים שר"ה ס"ל 

שמודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו דברי הכל היא
ומתרצים המפרשים8, שרב הונא סבירא ליה כרבי יוחנן שהא שמודה בשטר שכתבו א"צ 
לקיימו, דברי הכל היא9. ומחלוקת ר"מ וחכמים, היא רק כשהעדים מעידים שכתב ידינו הוא 
זה אבל קטנים או פסולים היינו. ובזה פליגי ר"מ וחכמים, דלר"מ אין נאמנין, ולחכמים נאמנין. 
אך כשבא הלווה ומערער על השטר, לכו"ע אינו נאמן. ועפ"ז הכל סברי כרב הונא, ולכן הוא 



שערי ישיבה176

10( בסברת ר"נ עיין ברשב"א ד"ה "א"ל ר"נ".
11( ד"ה "אימא הלכה כר"מ".

12( ד"ה "לעולם דקאמר לוה".

לא אמר הלכה כר"מ, כי באמת סבירא ליה שמודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו דברי הכל היא 
כשהמלוה מערער, ואין זה רק דעת ר"מ.

אך רב נחמן סבירא ליה שר"מ וחכמים חולקים לא רק בעדים אלא גם בלוה המערער, ולא 
סבירא ליה לחלק ביניהם. ולכן שאל את רב הונא מדוע הוא פוסק כיחידאה, ורב הונא ראה 
שרב נחמן לא סבירא ליה כמותו )שהם חולקים רק בעדים ולא בלוה(, וע"כ השיב בשאלה 
לרב נחמן כיצד הוא סובר, ורב נחמן ענה לו שסבירא ליה שהם חולקים גם בלוה והוא פוסק 

כחכמים. 

באים  כשהעדים  כי  לעדים,  לוה  בין  לחלק  יש  הונא  לרב  בפשטות:  מחלוקתם  וסברת 
ומעידים נגד השטר, יש להם הרבה יותר כח לפוסלו, ולכן בזה פליגי רבנן וס"ל דנאמנים, אך 
כשהלוה מעיד נגד השטר לכו"ע אינו יכול לפוסלו. ורב נחמן סבירא ליה שכיון שטעם נאמנות 
העדים והלוה שווה, דשניהם נאמנים מדין מיגו, לכן כמו שחכמים פליגי בעדים, כך הם יחלקו 
בלוה ויסברו שהלוה נאמן כיון דאית ליה מיגו, ואינו גרוע מהעדים שבאים מדין מיגו, אלא 

כמו שהם נאמנין לדעת חכמים כך הלוה יהי' נאמן10. 

וי"ל שענין זה הוא גם לשיטת התוס' דאל"כ דברי התוס' יסתרו, דהנה על שאלת רב נחמן 
מדוע רב הונא אומר זאת בשם עצמו ולא בשם ר"מ הקשו התוס'11: "תימה דאפילו כרבנן נמי 
מצי סבר ושאני עדים דאלימי לאורועי שטרא דהכי אית ליה לרבי יוחנן? ויש לומר דרב נחמן 

לא נראה לו לחלק".

היינו דלשיטת ר"נ אין חכמים מחלקים בין עדים ללווה, ובשניהם יהיו נאמנים לפסול את 
השטר מדין מגו.

ד
ביאור הסתירה בדברי התוס' ושקו"ט עפ"ז בדעת רב הונא

ובהמשך מבררת הגמ' על מי אמר רב יהודה בשם רב שכשאומר שהשטר הוא שטר אמנה 
וכדעת רב הונא שהמודה  )בא' התירוצים( שזה כשאומר הלווה,  אינו נאמן, ומעלה הגמרא 

בשטר שכתבו א"צ לקיימו, ולכן אין לו מיגו דמזוייף.

ומקשה התוס' על אתר12: "ואם תאמר ואמאי לא קאמר נמי לעולם דקאמרי עדים וכדרב 
הונא? ויש לומר דלא ניחא ליה לאוקמי דלא כרבנן דאמרי אלימי עדים לאורועי שטרא".

ולכאורה מהתוס' הקודם משמע שאין לחלק בין עדים ללוה, ובשניהם הם יהיו נאמנים 
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13( יט, ב.
14( ואין להוכיח מדברי התוס' בב"ב )מח, ב ואילך( 
על דברי רב נחמן שעדים שאמרו אמנה היו דברינו אין 
א"צ  שכתבו  בשטר  מודה  דקאמר  הונא  "ורב  נאמנין, 
לקיימו סבר דאפילו פרוע הוא אינו נאמן", היינו שמודה 

חולק  אינו  וא"כ  בפרוע  אפי'  הוא  שכן  וסובר  באמנה 
באמנה – כי אפ"ל שאפי' קאי על הלווה.

רב  דעת  את  יודעין  שאנו  לפני  שזה  לומר  15( ואין 
שר"ה  מקום  בשום  ראינו  לא  דהא  ב'(,  )בעמוד  נחמן 

שינה את דעתו ממה שכתבו בתוס' כאן.

לפסול את השטר לשיטת חכמים, ואילו בתוס' הזה משמע שכל המחלוקת של רבנן זהו רק 
בעדים, אך בלווה חכמים יודו שלא נאמין לו לפסול השטר.

אלא שעכצ"ל שלדעת רב נחמן אין לחלק – וכפי שכתב התוס' הראשון, "דרב נחמן אין 
נראה לו לחלק", בין לוה ועדים, ובשניהם פליגי רבנן. אך לדעת רב הונא – שע"ז קאי התוס' 
השני – רבנן פליגי רק בעדים ולא בלוה, שלכן אמרה הגמ' "לעולם דקאמר לוה וכדרב הונא", 

ולא "לעולם דקאמרי עדים", כי לרב הונא חכמים לא פליגי בלוה, ולכו"ע אינו נאמן.

ואין לדחות תירוץ זה ולומר, שהתוס' השני קאי כרב נחמן ג"כ, שהרי תוס' מדבר על דברי 
רב יהודה בשם רב שהאומר שטר אמנה אינו נאמן, ובזה מסכים גם רב נחמן, כדאמר בהמשך 
בין  נחמן לא מפליג  רב  כיון שאדרבה  נאמנין",  אין  היו דברינו  הגמ'13 "עדים שאמרו אמנה 
עדים ללוה בשטר אמנה, ולשיטתו חכמים ור"מ לא חולקים כלל בשטר אמנה, וא"כ התוס' 

כאן שמחלק בין עדים ללוה, אין זה לדעת רב נחמן שאינו מחלק.

 ובזה יוצא בירור בדעת רב הונא )לשיטת התוס'(, שיש לומר את דעתו בב' אופנים:

 א. שבאמנה מודה לר"נ שאין נאמנין, ובפרוע הוא מפליג בין לוה לעדים, שכאשר הלווה 
ר"מ  פליגי  בזה  היינו,  פסולים  או  קטנים  ואומרים  שבאים  ובעדים  נאמן,  אינו  לכו"ע  טוען 

ורבנן.

ב. שבין באמנה ובין בפרוע, בעדים הפוסלים את השטר חולקים ר"מ ורבנן ולוה אינו נאמן 
לכו"ע.

)שלרב נחמן המחלוקת בין ר"מ וחכמים זה רק בשטר פרוע וכיוצא בזה, בין אם העדים 
מרעים את השטר ובין אם הלווה מרע, אך בשטר אמנה לכו"ע לא פליגי דאין נאמנין משום 

דמודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו(.

ולכאורה כאן, גם בשטר אמנה התוס' מפליג בדעת רב הונא בין עדים ללוה, וא"כ לפי"ז 
משמע דרב הונא סובר כהאופן הב'14 – שגם באמנה הוא פליג על רב נחמן ומחלק בין עדים – 

שבזה פליגי ר"מ ורבנן – ללוה – שבזה לכו"ע אין נאמן15.

וללא פי' התוס' זה לא היה פשוט מכך שהגמ' אומרת "לעולם דקאמר לוה וכדרב הונא" 
ולא "לעולם דקאמרי עדים", דהרי לפי פי' רש"י בפשטות )וכך גם ביאר בתוס' את שיטתו(, 
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שתי'  מה  ועוד  ובשטמ"ק  ברשב"א  גם   16( ועיין 
בזה.

דעת  בהסבר  שיף  המהר"ם  פי'  לקמן  ראה  17( אך 
רש"י, שלפ"ז י"ל שגם רש"י ס"ל שדעת רב הונא היא 

כאופן הב' כאן, )אלא שיש חילוק בין דעת רש"י לדעת 
התוס'(. 

18( עיין ב"פני שלמה" מה שתי' בזה.
19( קנג, ב ואילך.

רב הונא אינו מחלק בין עדים ללוה, ובשניהם פליגי ר"מ וחכמים, וא"כ כאן אין אצלו הבדל 
בין עדים ללוה, ואינו סובר כהאופן שבו ביארנו בתוס'. 

ובטעם שלפירוש זה איתא בגמ' "לעולם דקאמר לוה" אף דהוא הדין אף בעדים, י"ל כפי 
ניחא טפי  יחיד, לכן  שפי' הריטב"א16 שכיון שהלשון כאן הוא "האומר שטר אמנה" בלשון 

לאוקמי בלוה, אף דה"ה גם בעדים17. 

וכ"ז היא מחלוקת רב הונא ורב נחמן בפשטות, אמנם, צריך להבין את סברות מחלוקתם, 
ובפרט שעדיין קשה מדוע השיב ר' נחמן בלשון שונה ולא אמר בפשטות שסבירא לי' כחכמים 

)שאלה ה' דלעיל(18.

ה
 פלוגתת ר"ה ור"ח גבי שכיב מרע שנתן כל נכסיו 

ועפ"ז יתורץ כל הנ"ל
ויובן זה בהקדים דין שכיב מרע, שכשנותן כל נכסיו מתנה והבריא, מתנתו חוזרת, מפני 
שהוא נתן את מתנתו על דעת שלא יקום מחוליו, )דאם היה נותן על דעת שיבריא, לא היה 
נותן כל נכסיו לאחרים, אלא היה משייר לעצמו משהו(. מה שאין כן בבריא שנתן את כל נכסיו 
במתנה, שאין מתנתו חוזרת, ובמקרה שלא היה כתוב בשטר לשון שכיב מרע, אך גם לשון 
בריא לא היה כתוב בו, וטוען נותן המתנה שהיה שכיב מרע, פליגי בזה רבי מאיר וחכמים, 
)בבא בתרא קנג, א(. דלדעת ר"מ הנותן צריך להביא ראיה ששכיב מרע היה, ולדעת חכמים 
כיון ש"המוציא מחבירו עליו הראיה" והנותן הוא המוחזק בנכסים – על המקבל להביא ראיה 

שהנותן היה בריא בשעת המתנה.

ובגמ' שם19 איכא פלוגתא בין רב הונא לרב חסדא ורבה בר רב הונא, כיצד לבאר המשנה. 
דלשיטת רב הונא הראיה שהנותן או המקבל צריך להביא היא ראיה ע"י עדים. והיינו שחכמים 
ור"מ חולקים בפלוגתא דר' יעקב ורבי נתן, דרבי מאיר סבירא ליה כרבי נתן שהולכים אחרי 
המציאות כעת, וכגון שעכשיו השכיב מרע בריא והוא טוען שכ"מ הייתי, ועכשיו אני בריא 
וחוזרני בי, והמקבל אומר בריא היית. שעל הנותן להביא ראיה בעדים ששכיב מרע היה, כיון 
יעקב, שהנותן מוחזק בנכסים,  וחכמים סבירא להו כרבי  שהולכים אחרי המציאות עכשיו. 
ולכן מקבל המתנה הוא מוציא מחברו ועליו הראיה, וצריך להביא עדים שיאמרו שהנותן בריא 

היה.
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20( וכך מבאר השיטמ"ק ב"ב שם.

ולשיטת רב חסדא ורבה בר רב הונא, הראיה שאמרו חכמים שהמקבל צריך להביא, היא 
עדים שיקיימו את השטר, בשביל שלא יוכל הנותן לטעון שהיה שכיב מרע ממיגו דמזויף. 
והיות שהשטר לא התקיים בהודאה של הנותן, אין לנותן מיגו. ולכו"ע )בין לרבנן ובין לר"מ( 
אזלינן בתר השתא, )כר' נתן דלעיל(, ועכשיו הנותן בריא, וזכה בעל השטר )המקבל(. אבל 
יקיים את שטרו שלא יוכל הלווה לפוסלו. והיינו שחכמים סוברים שהמודה בשטר שכתבו 
צריך לקיימו, ולכן אין השטר כבר מקויים בהודאת הנותן, וצריך לקיים השטר, אך לר"מ ס"ל 
דמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו והשטר כבר מקויים, ולכן זכה בזה המקבל, וכשהנותן 
רוצה זאת בחזרה, הוא צריך להביא ראיה ע"י עדים שהוא יביא שהוא היה שכיב מרע. כיון 
שמסתכלים על המצב עתה, שעכשיו הוא בריא, הלכך אם הוא טוען אחרת יצטרך להוכיח 
זאת. )והגמ' מסבירה מדוע לשיטה זו ר"מ ורבנן חולקים פעמיים גם בכתובות וגם בב"ב, אף 

שזו אותה מחלוקת, האם מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו או לא(. 

ויש לומר שרב הונא בסוגיין אזיל לשיטתי' בבבא בתרא, שכיון ששם הוא סובר שהראיה 
של השטר היא בעדים, ולכו"ע בין לר"מ ובין לחכמים מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו20, 
אלא שהמחלוקת היא האם מסתכלים על מצבו עכשיו או על המוחזק בנכסים, כך גם בסוגיין, 
אם הלוה הודה שכתב את השטר, לא יהי' לו מיגו לפסול את השטר כיון שהשטר הוחזק וא"א 
לפוסלו, אך אם העדים עצמן שחתמו בשטר, רוצים לפסול אותו, כיון שהוא סובר שכל הראיה 
היא בעדים, נאמין למיגו שלהם – לשיטת חכמים, שבזה פליגי על ר"מ. ולכן רב הונא בסוגיין 
פסק בלוה שאינו נאמן, כיון שהוא סובר שבלוה לא פליגי ר"מ וחכמים, אלא לכו"ע "מודה 

בשטר שכתבו א"צ לקיימו", ולכן הוא לא פסק כיחידאה.

אך שיטת רב נחמן בסוגיין היא כרב חסדא ורבה בר רב הונא בב"ב, שהראיה היא בקיום 
השטר. ורבי מאיר וחכמים חולקים לא רק בעדים אלא גם בלוה, שלר"מ מודה בשטר שכתבו 
כיון שכבר נתקיים  ולכן לר"מ אין לנותן המתנה מיגו  א"צ לקיימו, ולחכמים צריך לקיימו. 
השטר בהודאת פיו, והוא יצטרך להביא ראיה ששכיב מרע היה. וכן בסוגיין אין ללוה ולעדים 
ראיה, ולא נאמין להם לפסול את השטר. ולשיטת חכמים השטר איננו מקוים, ובשביל שלא 

יהי' לנותן המתנה מיגו, ילך המקבל לקיים את השטר. 

וכיון שלשיטתו רב הונא פוסק רק כדעת ר"מ שהוא יחידאה, מפני שגם בלוה חולקים 
כיחידאה,  פוסק  הוא  כיצד  לר"ה  הקשה  ולכן  כחכמים.  פוסק  הוא  ואילו  ר"מ,  על  חכמים 
וכששאל אותו רב הונא כיצד הוא פוסק, ענה לו ר"נ שכשבאים אליו בעלי דין עם שטרות 
שאינם מקויימים, הוא פוסק להם לקיים את השטר ואח"כ לבוא אליו לדין, בשביל שלא יהי' 
לו מיגו. ואין זה שהוא פוסק כך בשביל לא להכנס למחלוקת ר"מ ורבנן, אלא שזוהי שיטת 
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21( ד"ה "אמר רב נחמן". ועיין בב"ב )מח, ב. ואילך( בתוס' ד"ה זה ע"ש.

חכמים בבבא בתרא, שאומרים למקבל ללכת לקיים את השטר ואח"כ לדון, בשביל שלא יהי' 
מיגו לנותן המתנה.

ו
שיטת ר"נ בסוגיא דעדים שאמרו אמנה היו דברינו

ויש לקשר ביאור זה, גם למה שאומר ר"נ בסוגיין בהמשך )יט, ב( ש"עדים שאמרו אמנה 
היו דברינו )ולא הלווהו כלום אלא כתבנו לו לכשיצטרך ילוה לו – רש"י( או מודעא היו דברינו 
)אם שטר מכר הוא ואמרו עדים החתומים בו המוכר מסר מודעא לפנינו והראנו אונסו והכרנו 

בו – רש"י( אין נאמנין )דלא אתי על פה ומרע ליה לשטרא – רש"י(". 

ליה  אית  גופיה  נחמן  רב  דהא  במיגו,  לא מהימני  "וקשה דאמאי  וז"ל:  ומקשה התוס'21 
לעיל מגו לפסול השטר, דקאמר כי אתו לקמן לדינא אמרינן להו זילו קיימו שטרייכו וחותו 
במי  כדאמר  שטרא  לאורועי  דאלימי  עדים  וכ"ש  דמזויף,  במגו  פרוע  לומר  דמהימן  לדינא 
שמת, ותירץ ר"י, דהיינו טעמא דמודעא, הואיל ומודים שהשטר נכתב ונמסר כהלכתו שוב 
לא אתי על פה ומרע לשטרא אפילו במגו, ולא דמי לאנוסים וקטנים דמתניתין שאין מודים 
שהיה שטר כשר כלל אלא סותרין אותו, הלכך מהימני במגו דלא שייך כאן לומר דלא אתי על 
פה ומרע לשטרא שהרי אינם מודים שהיה שטר, ואמנה נמי נראה דהיינו טעמא דלא מהימני 
לרב נחמן דלא מרעי לשטרא, הואיל ומודים שהשטר נכתב כדין מדעת הלווה, דלא מפרש 
טעמא דאמנה משום דלא ניתן לכתב אלא מר בר רב אשי, אבל לרב נחמן טעם אמנה ומודעא 

שניהם שוה".

היינו, שהטעם לכך שלשיטת רב נחמן אם העדים אמרו אמנה או מודעא היו דברינו – אין 
נאמנין לכו"ע, )ובזה לא פליגי ר"מ ורבנן(, אך אם אמרו אנוסים או קטנים היינו, נאמנין לשיטת 
חכמים, דפליגי בזה על ר"מ, הוא, שבאנוסים או קטנים הם נאמנים מפני שהם מכחישים את 
השטר מעיקרו, וטוענים שמלכתחילה הוא לא נעשה כראוי, ולכן אע"פ שישנו הכלל שדברים 
שבע"פ אינם יכולים לפסול שטר, אעפ"כ במקרה זה נאמין להם, כיון שטוענים שמלכתחילה 

לא היה שטר זה כשר. 

אך כשטוענים שזה שטר אמנה או מודעא, הם מודים שהשטר היה טוב ונעשה בכשרות, 
אלא שהם טוענים שהיה אמנה או מודעא ולכך לא נאמנין, כי דברים בע"פ לא יכולים להכחיש 

את השטר, ואפילו במיגו.

והנה ע"פ הנ"ל ניתן לקשר זאת לשיטתו דלעיל, שכיון שסובר שהראיה שצריך המקבל 
להביא )לשיטת חכמים בב"ב(, היא קיום השטר, ולאחר הקיום לא יהי' ניתן לפוסלו, לכן גם 
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22( עיין לעיל דמוכח מהתוס' "לעולם" שאין לומר 
שרב הונא מודה באמנה שגם בעדים וגם בלוה זה דברי 
הכל ורק בפרוע פליג בין עדים – שבזה פליגי ר"מ ורבנן 

– ללוה – שבזה לא פליגי – אלא שגם אמנה ומודעא 
וגם פרוע – פליג רב הונא בין עדים ללוה.

ע"י  לפוסלו,  נאמנים  יהיו  לא  הם  בכשרות,  שנעשה  ומודים  השטר,  מקיימים  העדים  באם 
יהיו  בכשרות,  נעשה  לא  השטר  שמלכתחילה  יגידו  הם  אם  ורק  בע"פ.  יגידו  שהם  דברים 
א"צ  שכתבו  בשטר  שמודה  יוחנן  כרבי  ליה  סבירא  נחמן  שרב  התוס'  שאומר  )ומה  נאמנין 
לקיימו זה דברי הכל, היינו בשטר אמנה שבזה סובר ר"נ כנ"ל שר"מ וחכמים לא פליגי בזה 

מהטעם הנ"ל, וכדפירשתי(.

אך רב הונא סבירא ליה, שבין בשטר אמנה או מודעא, ובין אם זה שטר פרוע אין לחלק 
או  ורבנן(.  ר"מ  פליגי  )שבזה  טוענים  העדים  האם  הוא  החילוק  אלא  נחמן22.  כרב  ביניהם, 
שהלווה טוען, שבזה לכו"ע אינו נאמן, כי סבירא ליה )בב"ב( שהראיה היא בעדים, ולכו"ע 
מודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו. ולכן בכל טענה שיטען הלווה, לא יהי' נאמן, כי השטר כבר 
מקויים ואין לו מיגו. אך אם העדים עצמן באים ומעידים נגד השטר, כיון שכל הקיום הוא 
על פיהם – יהיו נאמנין, ולא משנה מה תהיה טענתם אם יטענו שהיו קטנים או אנוסים, או 

שיטענו שאמנה או מודעא היו דבריהם.

ז
 ביאור השיטמ"ק וקובץ שיעורים 
דבטענת שכ"מ אינו מבטל השטר

 ובסברא לר"נ לחלק בין אם הטענה היא שהשטר אמנה שאז אין העדים נאמנים, לבין אם 
הטענה היא שהשטר פרוע שאז הם נאמנין, אף שבשניהם הם מודים שהשטר נכתב בכשרות 
ואעפ"כ הם הולכים נגד השטר, ולפי"ז אינם צריכים להיות נאמנין בשניהם )ע"פ דברי התוס' 
לעיל, שהעדים נאמנין לומר שאנוסים או קטנים היו, שבזה הם אומרים שהשטר מלכתחילה 
לא נעשה בכשרות, ואין נאמנין לומר שהשטר היה אמנה או מודעא, שבזה הם מודים שהשטר 
כשר והולכים נגד השטר, ולכאורה ה"ה גם כשטוענין שהשטר פרוע, ובכ"ז לטעון פרוע הם 
נאמנין(, מבאר בס' "ביאורי השיטות", דיש בשטר שני דברים: א. עצם כשרותו של השטר 

שיש בו שני עדים כשרים. ב. זכות ההשתמשות בשטר.

 ולכן כשהעדים טוענים שהשטר הוא אמנה, הם רוצים לקחת שטר כשר )שהרי הם הודו 
שעדיו כשרים( ולהוריד ממנו את זכות ההשתמשות ולומר שמעיקרו אינו ראוי להשתמשות, 
כשטוענין  משא"כ  כשר,  משטר  ההשתמשות  זכות  את  להוריד  יכולים  אינם  במיגו  ועדים 
שהשטר פרוע אינם מורידים את עצם זכות ההשתמשות, דהרי מודים שהשטר כשר ובעצם 
כעת  שלפועל  שאומרים  ומה  ההשתמשות,  זכות  בו  יש  ועדיין  ההשתמשות  זכות  בו  היה 
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24( ב"ב שם סי' תקסב.23( ב"ב קנד, א.

בזכות  ראוי להשתמש, אלא שכבר השתמשו  אינו  אי"ז משום שבעצם  בו,  א"א להשתמש 
ההשתמשות שבו, ושטר ראוי להשתמש בו רק פעם אחת ולא שני פעמים. 

 אמנם צלה"ב לדעת התוס' בפשט, מדוע הוא מחלק לרב הונא, בין אם הודה הנותן שכתב 
את השטר וטוען שהיה שכיב מרע, שאז העדים נאמנים, לבין כשטוען שהשטר היה אמנה או 

מודעה, שאז הם אינם נאמנים.

 וי"ל ע"פ מה שכתב השיטמ"ק23 וז"ל: "ואילו טען בו שטר פסים הוא שטר אמנה הוא 
בודאי שלא היו משגיחין לטענתו, דהו"ל כמאן דטעין בשטר מקויים שטר פסים הוא שאין 
משגיחים לטענותיו, דלאו כל כמיניה דקא טעין הכי בשטר מקויים, אלא כגון שאינו טוען 
ניתן  ששטר פסים הוא שטר אמנה הוא, שהוא הפסדת השטר מעיקרו ושוויה שטר שאינו 

ליכתב כלל, אלא טוען ששכ"מ היה ויש לו מין הדין לחזור בו".

וכן כתב ה"קובץ שעורים"24: "מבואר דאי לאו טעמא דחזקה דהשתא, לכו"ע יכול לטעון 
שכ"מ הייתי, אפילו בשטר מקויים, ולא דמי לטוען שטר אמנה או שטר פסים, דאינו נאמן 
זה ביטול  אם השטר מקויים, דהתם בא לבטל השטר לגמרי, אבל באומר שכ"מ הייתי אין 

השטר".

ולכן אם יטעון שהוא שכ"מ, למרות שהוא הודה שכתב את השטר, הוא יוכל להביא עדים 
ויאמינו להם, ובזה ה"ז טוב יותר אפי' מלומר שהעדים היו קטנים או פסולי עדות, ולא רק 
מלומר שהשטר הוא אמנה או מודעא, מפני ששם אם הוא הודה שכתב את השטר, העדים לא 
יהיו נאמנין, כיון שהוא אומר שהשטר פסול ואינו שטר כשר, אך כשאומר ששכ"מ היה, הוא 
מודה שהשטר טוב וכשר לגמרי, אלא שהוא היה שכ"מ, ולכן נאמן להביא עדים למרות שהוא 

הודה שכתב את השטר. 

ח
ביאור שיטת רש"י בסוגיין

אמנם כל זה הוא לשיטת התוס' )שהובאה בתחילת דברינו( שרב הונא מחלק בין עדים 
ללוה, דבעדים פליגי ר"מ ורבנן ובלוה לכו"ע אין צריך לקיימו, ועפ"ז אפשר לקשר את הסברות 
לסוגיא בב"ב, אך צריך עיון בדעת רש"י כיצד אפשר לקשר את הסוגיות, דהרי לשיטתו – וכך 
ביארו התוס' את שיטתו – ר"מ ורבנן פליגי גם בעדים וגם בלוה )לשיטת רב הונא( ואין לחלק 

ביניהם?

גם צלה"ב: כיצד אפשר לבאר כך את הגמ', והרי לביאור זה קשה הקושיות דלעיל בהבנת 
הסוגיא?
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25( ועיין ברא"ה בסוגיין.
)דלא  מיגו,  מדין  רק  היא  נאמנותו  שכל  26( מפני 

כהעדים שכוחם גדול מהלוה ובידם לפסול את השטר(, 
כן ביאר הרשב"א בדעת רש"י.

ולבאר זה צריך להקדים ולבאר כיצד יסביר רש"י את הסוגיא דידן, וכיצד יתרץ את קושיות 
התוס' עליו, ועי"ז יהי' אפשר לקשר את הסוגיות )דהכא עם ב"ב( גם לשיטתו.

דהנה המהר"ם שיף מבאר25 שרש"י סבירא ליה כמו הרשב"ם, שביאר בב"ב – את הגמ' 
כאן – באופן אחר, דהנה רבי יוחנן קאמר התם "שאני אומר דברי הכל מודה בשטר שכתבו אין 
צריך לקיימו", ומקשה הגמ': "והא מיפלג פליגי דתניא אין נאמנין לפוסלו דברי ר"מ וחכמים 

אומרים נאמנים, א"ל אי עדי עלימי ומרעי שטרא איהו כל כמיניה".

והרשב"ם )בע"א( פירש דרבי מאיר וחכמים פליגי כשהלוה מודה שכתבו, שלדעת רבי 
מיגו  ואין לעדים  כבר התקיים בהודאת הלוה,  כיון שהשטר  צריך לקיימו  אין המלוה  מאיר 
ולכן אינם נאמנים, אבל רבנן סברי שנאמנים העדים ולמרות שהלוה הודה שכתב את השטר, 
אין השטר מתקיים בהודאתו, כיון שהעדים עצמם פוסלים את חתימתם ויש להם את הכח 

לפוסלו.

עצמן  דעדים  כיון  כקיום  חשיב  לא  שכתבו  לוה  שמודה  "אע"ג  וז"ל:  הרשב"ם,  וכמ"ש 
כתב  וכן  לוה".  הודאת  מהניא  ולא  שטרא,  לאורועי  עדים  דאלימי  משום  חתימתן,  פוסלין 
הרשב"ם )בע"ב שם(: "דכי פליגי רבנן ואמרי מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, הני מילי היכא 
דאיכא עדים דמרעי ליה לשטרא ופוסלין חתימת ידם ה"ז פסול גדול, הלכך אע"ג דמודה לוה 

שכתבו צריך לקיימו".

ומדבריו מובן, שאם הלוה הודה שכתב את השטר ובאו עדים וטענו שהיו פסולים, לכו"ע 
יהיו נאמנין לפסול את השטר, ואם הלוה עצמו מודה שכתבו אך מנסה לפוסלו ואין לו עדים – 
אינו נאמן26. ור"מ ורבנן פליגי כשהלוה הודה שכתבו אך העדים באו ופסלו את חתימתן, שר' 
מאיר סובר שהעדים אינם נאמנים כיון שכבר נתקיים השטר בהודאת הלוה, וחכמים סוברים 

שלמרות שהלוה מודה שכתבו, יהיו העדים נאמנין לפסול את הודאתו.

ואין זה כמו שביאר התוס', דר"מ ורבנן פליגי במקום שהלוה אינו מודה שכתב את השטר 
והעדים אומרים שהיו אנוסים או פסולי עדות, דר"מ סובר שכמו שהלוה אם היה טוען לא היה 
נאמן לפסול את השטר ע"י מיגו כך גם כשהעדים באים וטוענים אינם נאמנים במיגו, וחכמים 
סוברים שהעדים אלימי ונאמנים ע"י מיגו לפסול את השטר, וכ"ז כשאין הלוה מודה אך אם 
הודה הלוה שכתב את השטר ובאו עדים ואמרו שהיו אנוסים וכו' לא יהיו נאמנין גם לר"מ, 
כיון שהשטר כבר התקיים בהודאת פיו – שהרי דעת רב הונא שכאשר הלוה הודה א"צ קיום 
היא לכו"ע, ובזה לא יועיל גם אם יבואו עדים אחרי שהודה )אא"כ לא הודה דבזה פליגי ר"מ 

ורבנן(.
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אלא שלדעה זו צריך ביאור, דהא אם הלוה הודה שכתב את השטר, אין השטר מתקיים 
שיף  המהר"ם  ומתרץ  נאמנים,  הם  מדוע  וא"כ  כשטר שהתקיים ממק"א,  וה"ז  העדים,  ע"י 
דיש הבדל בין אם השטר מתקיים ממקום אחר, שאז הם לא נאמנים, לבין אם השטר מתקיים 
ע"י הלוה שאז הם כן נאמנים. שכאשר השטר מתקיים ממקום אחר, הוא מקויים קיום גמור 
שאסר,  דהפה  מיגו  להם  שיהי'  בלי  כשר,  לא  שהשטר  ולהגיד'  'לחזור  יכולים  לא  והעדים 
אך כשהשטר מתקיים ע"פ הלוה אין כאן קיום מוחלט, כי הלוה טוען שהשטר פסול – כיון 
שהעדים היו פסולים, והיות שהשטר לא מקויים בקיום גמור, העדים יכולים לפסול אותו והם 

לא נקראים 'חוזרין ומגידין', ולכן הם נאמנים גם בלי שיהי' להם הפה שאסר. 

אך עדיין למהר"ם שיף צ"ב, דהרי אף אם לא היה הקיום ע"י הלוה באופן מוחלט ובלי 
היה כשר  או פסולים, השטר  היו באים עדים שאומרים שהיו קטנים  לא  עוררים, מ"מ אם 
הוא  והרי  נגד השטר,  ולומר  לחזור  יכולים  וא"כ מדוע העדים  בו,  לגבות  יכול  היה  והמלוה 

מקויים גם ללא דבריהם? 

ומבאר הגר"נ פרצוביץ' )הובה בספר הזכרון אוהל אברהם עמ' תקנט(, שמדין תורה אין 
השטר צריך קיום, ורק מדרבנן אי אפשר לגבות עמו בלי קיום, ולכן יש לחלק בין אם לא הודה 
הלוה שכתב את השטר, אלא שהשטר מתקיים ע"י העדים, לבין אם הודה הלוה עצמו שכתב 
את השטר. שכשהודה הלוה עצמו, הרי אין צורך 'להכשיר' את השטר מדין קיום, אלא השטר 
חוזר לכשרותו מדין תורה, כי רבנן הצריכו קיום רק כשהלוה מערער שהשטר מזויף, אבל אם 
בו קיום  ולא הצריכו  הלוה עצמו מודה שכתב את השטר, חוזר השטר לכשרותו העיקרית, 
כלל. אמנם כשהלוה מערער על כשרותו של השטר, ובאו עדים וקיימו אותו, הרי אין השטר 
והעדים  קיום  צריך  אלא השטר  ערעור,  עליו  יצא  העיקרית של שטר שלא  בכשרותו  כשר 

מקיימים ומכשירים אותו.

 ולכן נחלקו ר"ה ור"נ, כשהודה הלוה עצמו שכתב את השטר אך מערער עליו האם יש 
לו הפה שאסר, שבזה גרע מעדים שבאים ואומרים שכתב ידם הוא זה אך הם היו קטנים או 
פסולים, שהעדים נאמנים מדין הפה שאסר כשאין כתב ידם יוצא ממ"א, אך בלוה כיון שהוא 
הודה שכתב את השטר, השטר כשר ואינו צריך קיום כלל, ויש סברא לומר שלא נאמין לו גם 
בדין "הפה שאסר", שהרי זה שטר שחכמים לא תיקנו בו כלל שצריך לקיימו , ודעת רב הונא 
שאין צריך לקיימו לכו"ע כיון שחכמים לא תיקנו לקיים את השטר, כשהלוה עצמו מאשר את 
כתיבתו, ואין לו גם "הפה שאסר", ואילו ר"נ סובר, שכיון שבפועל הלוה טוען שהשטר פרוע, 

א"כ יש להאמין לו מדין "הפה שאסר" גם באופן זה לדעת חכמים )דלא כר"מ(.

אחרי  לר"מ  ובין  לחכמים  בין  נאמן  אינו  הלוה  הונא  רב  זה שאמרנו שלדעת  כל  אמנם   
שמודה בכתיבת השטר, היינו כשלא באו עדים לערער על השטר, שבזה השטר לא צריך קיום 
כלל, אך אם באו העדים והעידו שהשטר פסול, אין השטר כשר בכשרותו העיקרית של שטר 
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27( והנה, בספר 'אחדות בתורה' מבאר שרש"י בקו 
החסד ותוס' בקו הגבורה ועפ"ז הולכים לשיטתייהו, י"ל 
הלווה,  על  יותר  מקילים   – בעניננו שלרש"י  הוא  שכן 
שגם כשהודה שכתבו, ובאו עדים יהיו נאמנין לחכמים 
ובאם לא הודה לכו"ע יהיו נאמנין, לשיטתו שהוא בקו 

החסד מקל יותר )ואין להקשות שזהו החמרה למלווה, 
האם  היא  והמחלוקת  ללווה  עדים  יש  שבנדו"ד  כיון 
מחמיר   – הגבורה  קו   – ותוס'  לא(,  או  להם  להאמין 
נאמנין  עדים  ובאו  שכתבו  הודה  לא  אם  שרק  יותר, 

לדעת חכמים, אך אם הודה לא יהיו נאמנין לכו"ע.

שאינו צריך קיום, אלא צריך לקיים את השטר וקיומו הוא ע"י העדים, ולכן יהי' נאמן גם הלוה 
לומר שהשטר פסול לדעת חכמים שבזה פליגי על ר"מ, שהרי כל הסיבה שאי אפשר להאמין 
לו כשלא באו עדים הוא, מפני שחכמים לא תקנו שהשטר צריך קיום, כשהלוה עצמו מודה 
בכתיבת השטר, אך כאן שהעדים מערערים, יהי' נאמן גם הלוה לומר שהשטר פסול מדין הפה 
שאסר, ולכן לא נחשב מה שהוא קיים את השטר לאחר שבאו עדים, וגם העדים נאמנין לפסול 

את השטר מדין הפה שאסר.

וע"פ ביאור הגר"נ פרצוביץ' תובן דעת רש"י )כהרשב"ם בב"ב(, שכאשר הלוה עצמו הודה 
שכתב את השטר ואין לו עדים אינו נאמן, כיון שמהתורה אין שטר כזה צריך קיום כלל, אך 
אם יבואו עדים אע"פ שהלוה הודה יחלקו ר"מ וחכמים, ולדעת חכמים הם יהיו נאמנים, כיון 
ששטר כזה הצריכו אותו חכמים קיום, והם אלו שמקיימים אותו, ולכן הם יהיו נאמנים )ועל 

ידיהם גם הלוה יהי' שוב נאמן אע"פ שהודה, כנ"ל(. 

ט
יישוב כל קושיות הנ"ל )ס"א־ב( בפי' רש"י

ובזה מתורצים קושית התוס' על רש"י, דהתוס' למדו ברש"י ששיטתו היא שלד"ה ר"מ 
שבלוה  שאמר  בב"ב  ר"י  כדעת  זה  שאין  הקשה  וע"כ  בעדים,  וגם  בלוה  גם  חולקים  ורבנן 
שהודה שכתבו א"צ לקיימו ד"ה היא, וגם עדיפא טפי שיחלקו בלוה עצמו ולא בעדים, וצ"ל 
כתוב שר"מ ורבנן קמפליגי בדרב הונא ולא שר"מ ס"ל כר"ה. אך רש"י עצמו סובר כהרשב"ם 
בב"ב שהמחלוקת היא רק בעדים, ורב הונא דיבר על לוה שהוא לכו"ע לא נאמן וא"כ בלוה 
שאין לו עדים לא נחלקו שאינו נאמן, וזה כדעת ר"י בב"ב )וההבדל בין פירוש רש"י לפירוש 
התוס' הוא, שלפי' רש"י המחלוקת בין ר"מ לחכמים היא אם הודה הלוה ובאו עדים, ואם הוא 
לא הודה לכו"ע יהיו נאמנין ולפי' התוס' המחלוקת היא אם הלוה לא הודה, אך אם הוא הודה 

שכתבו, לכו"ע אינם נאמנים27(.

ועפ"ז אפשר לקשר את הסוגיות ולבאר את סברות המחלוקת גם לשיטת רש"י, כיון שגם 
הוא סובר שלרב הונא המחלוקת היא רק בעדים אך הלוה לא יהי' נאמן אם לא יהי' לו עדים – 
לכו"ע. משום שראיה היא בעדים ויש להם יותר כח לפסול את השטר )כהסוגיא בב"ב(, ורב 
נחמן סובר שהמחלוקת היא גם בלוה וגם בעדים, והמחלוקת היא אם טענו פרוע וכיו"ב, אך 
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אם טענו שהשטר הוא שטר אמנה לא יהיו נאמנין, משום שראיה היא בקיום השטר ולכן מה 
שמשנה כאן זה איזה שטר זה. )כהסוגיא שם, וכמבואר לעיל בהסבר דעת התוס' בארוכה(.

וכיון שלר"ה ראיה בעדים )בב"ב( ודוקא בכוחם ללכת נגד השטר, לכן הוא סובר )כביאור 
הגר"נ פרצוביץ'( שאם העדים מעידים נגד השטר צריך לקיימו מן התורה, והם אלו שמקיימים 
אותו, אך אם ערער הלוה בלבד ולא באו עדים, אין לו את הכח כמו העדים לגרום שהשטר 
יצטרך קיום, אלא השטר יחשב כשטר מקויים שאינו צריך קיום, דהרי חכמים הצריכו קיום 
בשביל שלא יערער הלוה שהשטר מזויף, וכאן הרי הוא הודה, ולכן הוא לא יהי' נאמן לומר 

שיש בעיה בשטר. 

אך לר"נ שסבירא ליה שבראיה בקיום השטר אין לחלק בין לוה לעדים, אלא החילוק הוא 
האם הטענה היא שהשטר פרוע או שהוא אמנה, ולכן כאן שהלוה טוען שהשטר פרוע, הוא 

יהי' נאמן מדין הפה שאסר לדעת חכמים )כמבואר לעיל ס"ז(. 

]ואדרבה שיטת רש"י יותר מתאימה לסוגיא בב"ב, מפני שבסוגיא שם מדובר שהשכיב 
מרע מודה שכתב את השטר אלא שטוען ששכיב מרע היה, ובזה חולקים ר"מ ורבנן מי צריך 
להביא ראיה בעדים כי להם יש את הכח לזה, כי ראיה בעדים לשיטת רב הונא מתאים לשיטת 
רש"י כאן שהמחלוקת היא כשהלווה הודה ובאו עדים וטענו שהיו פסולים, משא"כ לשיטת 
התוס', שסבירא ליה שהמחלוקת היא כשהלוה לא מודה ובאו עדים. אך כשמודה – לכו"ע 

אינם נאמנים, ובדבר זה הוא מחלק משכיב מרע וכמבואר לעיל )אות ז'( הטעם בזה[.
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שיטת התוס' בגדר ממזרות 

הת' מנחם מענדל קירש

א
שיטת התוס' בדעת ר"י והקושי בשיטתו

איתא בכתובות )כט, ב( "תניא רבי סמאי אומר מן הכל עושה ר"ע ממזרין חוץ מאלמנה 
לכהן גדול, שהרי אמרה תורה "לא יקח ולא יחלל" חילולין הוא עושה ואין עושה ממזרין". 
וכתבו התוס' )בד"ה חילולין( כסברא פשוטה, שממזרות ואי תפיסת הקידושין תלויים זב"ז, 
דס"ל  יהושע  רבי  לשיטת  להקשות  כתבו  ולפי"ז  עיי"ש.  מקומות  מכמה  זו  סברא  והוכיחו 
דבחייבי כריתות לא תופסים קידושין, ואעפ"כ אין הולד ממזר. ותירצו התוס' דאה"נ לר"י 
לא ס"ל האי כללא, ולא תולה את הממזרות באי תפיסת קידושין, ולדידיה דין ממזר הוי רק 

בחייבי מיתת ב"ד.

לומדת  דהתם  ב(  )ד,  בתמורה  מהגמ'  ר"י  לשיטת  להקשות  התוס'  הוסיפו  כך  ואחר 
הגמ' לשיטת רבא דאע"ג שס"ל "אי עביד לא מהני", מ"מ באלמנה לכה"ג תופסין קידושין 
דתופסין  מוכח  ממילא  כשר  שהולד  וכיון  ממזרים,  ולא  עושה  הוא  דחילולין  מהילפותא 
קידושין, אמנם לר"י עדיין אין הוכחה שתופסין הקידושין באלמנה לכה"ג, דהרי לשיטתו אינו 

תלוי זב"ז. ולא תירצו קושיא זו.

ועוד כתבו להקשות מהגמ' קידושין )סז, ב( דבעי התם מנין שאין קידושין תופסים בחייבי 
כריתות, והקשו התוס' מה מקום לשאלה זו, הרי כיון שהולד ממזר מחייבי כריתות ממילא 
ידעינן דלא תופס קידושין. ותירצו דעדיין לא ידעינן שבחייבי כריתות הולד ממזר עד שלמדנו 

ההיקש דר' יונה. עכת"ד בקיצור.

והנה יש לתמוה כמה תמיהות בדברי התוס': 

חדא, דמאי קשיא להו מלכתחילה בשיטת רבי יהושע, הרי אנן חזינן שס"ל שאי תפיסת 
קידושין וממזרות אינם תלויים זב"ז, וזהו באמת גם מה שתרצו התוס' בסוף, וא"כ מלכתחילה 

מאי קסברי ולבסוף מאי קסברי.

ועוד צ"ל דגבי הקושיא מתמורה הרי התוס' התם תירצו קושיא זו, ומדוע הכא לא תירצו 
נמי כדהתם. וגם גבי הקושיא מקידושין הרי התוס' התם )ד"ה מנה"מ( תירצו ששאלת הגמ' 
אזלה כר"י דלית ליה האי כללא שכשהולד ממזר אין תופסין קידושין, וא"כ מאי קבעי להו 
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1( וראה נמוקי הגרי"ב על המהרש"א )אות כ'( שעמד 
גם על שאלות אלו, וראה שם מה שתירץ בזה. 

יומתק מדוע הביאו התוס' את הלימוד של  2( לפ"ז 
ר"ע בסוגרים, שהרי בסוג לימוד זה גם ר"י מודה.

הכא, ואי נימא שרוצים לתרץ נמי אליבא דר"ש התימני ור"ע, א"כ מדוע התם בקידושין דחקו 
להעמיד הסוגיא דוקא אליבא דרבי יהושע ולא כדהכא1.

ועוד דהרי עד הכא באים התוס' להקשות בשיטת ר"י, ומדוע חוזרים להקשות לשיטת 
ר"ע ושה"ת. 

ב
ביאור יסוד החילוק בין התוס' הכא לתוס' בקידושין

והנראה לומר בזה, דהנה בשיטת רבי יהושע יש לעיין דאע"פ שמצינו בדעתו שאף שלא 
תופס קידושין הולד כשר, שמזה משמע ודאי שאי תפיסת קידושין אינו מכריח ממזרות, מ"מ 
עדיין יש לעיין לאידך גיסא כשיש כאן ודאי ממזר, דבכהאי גוונא י"ל שמודה ר"י דודאי לא 
תופסים קידושין, ולא יתכן ממזרות ממצב של תפיסת קידושין2 או שגם כאן אמר שאינם 
תלויים זה בזה, והיינו דמציאות הממזר לא מכריחה שאין תופסים קידושין ויכול להיות ממזר 

אע"פ שתופסים הקידושין.

והתירוץ התם בקידושין לבין קושיית  בין הקושיא  יסוד החילוק  זו היא  ונראה שנקודה 
ותירוץ התוס' הכא, דהנה התם שואלת הגמ' על המשנה )קידושין סו, ב( – "דכל שאין לה 
עליו קידושין הולד ממזר" – מנא הני מילי, והסבירו תוס' שאין השאלה מנא ה"מ שהולד 
ממזר מחייבי כריתות, שהרי ביבמות ילפינן "שמאשת אחי אביו שהיא בכרת הולד ממזר", 
שאין קידושין תופסים בחייבי כריתות, ועל זה מקשים תוס' דכיון  אלא השאלה היא, מנין 
בהא  הא  קידושין שהרי  תופסים  מוכח שאין  גופא  מזה  א"כ  לגמ' שהולד ממזר,  שפשיטא 

תליא.

ועל קושיא זו מתרצים התוס' התם, ששאלת הגמ' בשלב זה היא אליבא דר"י דלית לי' 
אלא(  עצמו,  לר"י  היא  שהשאלה  )ולא  ר"י  לשיטת  היא  הגמ'  ששאלת  והיינו,  כללא,  האי 
והיינו, דגם כשמצינו  זב"ז משני הכיוונים,  דלשיטתו אין תפיסת קידושין וממזרות תלויים 
ממזרות אין זה מכריח שלא תופסים הקידושין, ולכן שואלת הגמ' לפי שיטה זו, מנין שלא 

תופסים קידושין בחייבי כריתות. 

אמנם בהמשך הסוגיא כשדוחה הגמ' את הניסיון ללמוד את אי תפיסת הקידושין בחייבי 
אב שהיא מחייבי מיתות  איירי באשת  דהתם  כיון   – לאיש אחר"  והיתה  מ"ויצאה  כריתות 
אביו תרוויהו  יקח איש את אשת  ולא  והייתה  דויצאה  הגמ' שני הפסוקים  ומעמידה  בי"ד, 

באשת אב, הא לכתחילה והא בדיעבד. 
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דחיה זו שואלים התוספות אצלנו, שמ"מ אחר שלמדנו שבאשת אב לא תופס  הנה על 
קידושין, והרי קיי"ל גם שהולד ממזר מאשת אב וכ"ז הוא נכון גם לרבי יהושע, א"כ חזינן 
שמצד אחד גם לר"י תלוי הממזרות באי תפיסת קידושין, ומוכח דגם ר"י מודה שכשהולד 
ממזר וודאי – לא תופסים קידושין כלל, שהרי מאשת אב הולד ממזר גם לר"י ועכשו למדנו 
שגם לא תופסים הקידושין, והוי כבנין אב ללמוד דהיכא שהולד ממזר לא תופסין קידושין גם 
אליבא דר"י, וממילא יש להקשות כאן דאפילו אליבא דר"י מוכח מכאן שבחייבי כריתות גם 
לרבנן לא יתפסו קידושין, שהרי מודים הם בחייבי כריתות שהולד ממזר, ולאידך גם ר"י מודה 
שכשהולד ממזר לא תופס קידושין, ואע"פ שאינו מודה שמחייבי כריתות הולד ממזר, מ"מ 
הרי שאלת הגמ' אינה לר"י עצמו כדלעיל אלא לשיטתו, ושפיר שואלים התוס' דידן דהכא 
אפי' לשיטת ר"י יש ללמוד מאשת אב שלא תופסים קידושין בחייבי כריתות. וע"ז הוכרחו 

התוס' דידן לתרץ שעדיין לא ידעינן שהולד ממזר עד הלימוד של ר' יונה. 

והנה לפי"ז יובן גם מדוע לא תירצו הכא את הקושיא מהגמ' בתמורה, דאדרבא כאן הניחו 
את היסוד לתירוצם בתמורה, דהנה התם תירצו התוס' דלר"י תפיסת הקידושין דכ"ג באלמנה 
נלמד מייתור הל' של יחלל, והיינו דאע"פ דמעצם מה שהתורה גילתה שהולד חלל ולא ממזר, 
אין זה מכריח עדיין לר"י שתופסים קידושין, מ"מ מייתור הלשון אמרינן אם אינו ענין לממזרות 
)שלזה סגי לכתוב יחל( תנהו ענין לתפיסת קידושין, והנה באם נאמר שלר"י גם כשהולד ממזר 
אין זה מכריח שלא תופסים קידושין ויכול להיות הולד ממזר גם במקרה שתופסים הקידושין, 
א"כ לא יהא מובן לימוד הגמ' דאם אינו ענין לממזרות תנהו ענין לתפיסת קידושין, דמה שייך זה 
לזה, והרי גם אם היה ממזר עדיין יכול להיות שתופסים הקידושין, ומדוע צריך ללמוד זה מחלל. 

אמנם, אם נאמר שגם לר"י כשהולד ממזר ודאי לא תופסים הקידושין, אתי שפיר לימוד 
י"ל שדומה לממזר  ולא ממזר, אבל עדיין  לנו התורה שהולד כשר  הגמ' דבתחילה משמיע 
באי תפיסת קידושין, ובייתור הל' מוסיפה התורה לומר שלא רק שהולד שונה מממזר בדין 
של גופו, אלא שגם בדין של תפיסת הקידושין אינו דומה לממזר, שהרי בממזר לא תופסים 
הקידושין והכא כן תופס. וזהו כוונת התוס' אם אינו ענין לממזרות )היינו ללמד על עצם הדין 
בגופו שאינו ממזר, שזה לומדים אפי' אם היה כתוב יחל( תנהו ענין לתפיסת קידושין )שגם 
בדין של הקידושין אינו דומה לממזר אלא הכא תופסים קידושין(, ויוצא שכאן הניחו התוס' 

את היסוד לתירוצם בתמורה ואתי שפיר.

ג
קושיא האם קידושין וממזרות תלויים זב"ז לדעת שה"ת

ג' דעות בגדר ממזר. א. לר"י – רק מחייבי מיתות בי"ד. ב.  והנה חזינן מכל הנ"ל דיש 
לשה"ת – גם מחייבי כריתות שלא תופס קידושין. ג. לר"ע אפי' מחייבי לאווין )ועשה( שלא 

תופס קידושין.
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והנה בדעת שה"ת בעבד ועכו"ם הבא על בת ישראל איכא גמ' חלוקות, דמהגמ' ביבמות 
משמע שמודה בזה שה"ת לר"ע דאע"פ שהוא מחייבי לאוין מ"מ כיון שלא תופס קידושין 
הולד ממזר. אמנם לאידך מהמשנה בקידושין )סו, ב( "כל שאין לה עליו קידושין אבל יש לה 
על אחרים קידושין הולד ממזר", מוכח שגם בחיוב לאו כזה כעבד ועכו"ם שלא תופס קידושין 
לא יהי' הולד ממזר, שהרי גם על אחרים לא תופס להם קידושין, ויוצא שגם בזה חולק שה"ת 

על ר"ע וס"ל שמעבד ועכו"ם אין הולד ממזר.

ולשיטה זו של המשנה בקידושין יכלו התוס' להקשות גם לחכמים )שה"ת(, שהרי מצינו 
לשיטתם בעבד הבא על בת ישראל שאע"פ שלא תופס קידושין מ"מ אין הולד ממזר, וא"כ 
גם לחכמים לא הא בהא תליא. ועד"ז הקשה המהרש"א מיבמה לשוק דגם התם לא תופס 

קידושין ואין הולד ממזר, וא"כ שוב קשה דגם לחכמים חזינן דלאו הא בהא תליא.

והנה, עוד יש לעיין גם לשיטת הגמ' דיבמות שמודה שמה"ת בעבד הבא על בת ישראל 
שהולד ממזר, האם לפי"ז ס"ל לשה"ת לגמרי כר"ע בדין ממזרות, דכל מקום שאין תופסים 
קידושין הולד ממזר )ורק נחלק עליו מתי תופסים הקידושין(, או שרק בפועל מודה לו שהולד 

ממזר מעבד ועכו"ם אבל לא מטעמי', ועדיין חולק עליו בעצם הדין דממזרות )כדלקמן(.

ומהתוס' ביבמות מוכח כאופן השני, שהרי ביבמה לשוק כתבו התוס' דלר"ע כיון שאין 
תופסים קידושין הולד ממזר, אבל לחכמים )שה"ת( גם אם יסברו שבעבד הולד ממזר כר"ע, 

מ"מ ביבמה לשוק יאומרו שאין הולד ממזר )אע"פ שגם שם אין תופסים קידושין(.

ומוכח שלא בכל מקרה סוברים חכמים לגמרי כר"ע, אע"פ שמודים לו בעבד הבא על בת 
ישראל שהולד ממזר, וא"כ, צריך להבין סברת החילוק ביניהם, ומהו טעמם של חכמים.

והנה, התוס' התם הסבירו סברת החילוק בין עבד ליבמה, שביבמה כיון שעומדת לחלוץ 
חשיבא בת תפיסת קידושין. אמנם, חילוק זה גופא אינו מובן דמה בכך שאחרי שתחלוץ תהיה 
אחרת,  מציאות  זהו  שתחלוץ  ואחרי  קידושין,  בה  תופס  אין  השתא  מ"מ  לקידושין,  ראויה 
וכמו באחות אשתו דאע"פ שאחרי שתמות אשתו יהי' מותר באחותה, מ"מ השתא לכ"ע אין 

תופסין בה קידושין והולד ממזר.

ד
 חקירה בגדר איסור ממזרות 

ועפ"ז מבאר דעת ר"י ור"ע בדין ממזרות 
והנראה לומר בכל זה, ובהקדים דהנה מצינו בדברים האסורים מן התורה ב' אופנים: 

א. שהאיסור קשור עם פגם בדבר הנאסר עצמו, וכמו בעניננו איסור הזונה – דזונה הוא 
פגם באשה שמחלל ומוריד אותה מקדושתה, ומשום )פגם( זה נמצא האיסור שלה לכהונה.
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3( לשון הגמ' שבועות )כב, ב(.
מאיר  ור'  יוסי  ר'  מח'  שזהו  י"ל  הדרוש  4( וע"ד 
דלר"י  לעת"ל,  יטהרו  ממזרים  באם  ב(  עב,  )קידושין 
ולכן  עבירה,  בו  שנעברה  משום  איסור,  הוי  ממזרות 
וגילולים, כדכתיב "מכל  יטהרו כמו כל האיסורם דע"ז 

משא"כ  אתכם",  אטהר  גילוליכם  ומכל  טומאותיכם 
לר"מ ס"ל שממזרות הוי פגם ומום, ולכן מחלק שדוקא 
מכל טומאותיכם ולא מן המום דממזרות, ואע"פ שגם 
היא  מציאותו  כל  הממזר  מ"מ  יטהרו,  מומין  בעלי 

מציאות של מום והסרת מום זה מיתתו.

ב. ישנם איסורים שאינם קשורים עם פגם בחפצא וכגון נבלה וכדו', שאין זה פגם בבשר 
הבהמה וכד' ורק איסורא3 הוא דרביע עליה משום חסרון שחיטה, והיינו דהחסרון שחיטה הוא 
הסיבה לאיסור ]וכמו"כ י"ל בבשר פיגול שנאסר משום מחשבת פסול, אבל אין זה חפצא של 
בשר פגום וכדו'[. ודלא כמו בבהמה טמאה שזהו מצב של קלקול וטומאה בחפצא דבהמה, 

ומשום פגם זה הוא האיסור. 

והנה עד"ז יש לחקור לאיזה סוג איסור שייך איסור ממזרות, די"ל שממזרות ג"כ הוי פגם 
בחפצא דממזר שמשום זה נאסר לבוא בקהל, ומאידך י"ל שממזרות הוי דין איסור של ביאה 
בקהל ואיסורא הוא דרביע עליה, ומשום העבירה שנעשתה בו. ובסגנון אחר האם הממזרות 
הוא פגם )ומשום זה נאסר לבא בקהל(, או שהוא דין איסור )ביאה בקהל(, ומשום העבירה 

שנעשתה בו.

ומדברי הראשונים יש להוכיח לכאן ולכאן, דהנה בירושלמי איתא: "אמר רבי אבין מאי 
ממזר – מום זר" ומשמע שהוא אכן מום ופגם בחפצא דממזר. אמנם בספר החינוך )מצוה 
תרס( כתב שאיסור ממזרות הוא משום שנעשה במחשבת פסול ופיגול של אביו ואימו, והיינו, 

שהמחשבת פסול הוא הסיבה לאיסור הביאה בקהל של הממזר, אבל אין פגם.

והיינו, שלר"ע שממזרות תלוי תמיד באי תפיסת  ור"ע,  ר"י  י"ל שזהו מחלוקת  ולפי"ז 
קידושין, י"ל שממזרות הוא פגם בוולד שנעשה משום האי תפיסת קידושין של אביו ואמו 

ולכן נאסר.

אמנם לר"י י"ל שממזרות הוא דין איסור ביאה בקהל שבא משום העבירה של אביו ואמו, 
והוי כבשר שנעברה בו עבירה ומחשבת פסול ולכן נאסר באכילה, וכמו"כ הכא נעברה בולד 
עבירה של ביאה פסולה, ולכן נאסר, וזהו כדברי הספר החינוך דלעיל, אלא דמ"מ רק עבירה 

חמורה כזו של מיתת בי"ד גורמת לאיסור זה ולא עבירה של כריתות4.

הולד  צ"ל  ע"כ  א"כ  כר"ע  ס"ל  באם  אחד  דמצד  בזה,  לעיין  יש  שה"ת  בשיטת  אמנם 
כר"י  ס"ל  אי  ומאידך  כך,  שאינו  לעיל  ראינו  והרי  כר"ע  קידושין  תפיסת  אי  מכל  ממזר 
 א"כ לר"י אין לתלות הממזרות באי תפיסת הקידושין, ולשיטת התוס' לשה"ת כן הא בהא 

תליא?



שערי ישיבה192

5( להגרא"ו סי' לה אות א.

ה
ביאור דעת שה"ת בהנ"ל

ומום,  פגם  משום  שאינו  ממזר  באיסור  יהושע  כרבי  ס"ל  שה"ת  דבאמת  לומר  ונראה 
אלא הוא ע"ד איסורא דרביע עליה, אלא דס"ל שאיסור זה אינו תלוי בחומרת העבירה, אלא 
הוא איסור המסתעף מהדין של אי תפיסת הקידושין, והיינו, דהיכא שלא תופסים קידושין 
איסור ביאה בקהל של הולד, וחומרת העבירה  הוא הסימן לחומרת האיסור, ולכן נולד מזה 
לשה"ת לא תלויה בעונש )מיתת בי"ד( כר' יהושע, אלא באי תפיסת הקידושין. והיינו שהאי 
תפיסת קידושין הוא משום חומרת האיסור, ולאידך חומרת האיסור הוא הסיבה לאי תפיסת 
הקידושין, ולשה"ת איסור ממזר בא רק מאיסור חמור כזה שמחמתו לא תופסים קידושין, 
דהאי דינא של אי תפיסת קידושין ג"כ קשור עם האיסור תורה של הקידושין ביניהם, וא"כ, 
האיסור ממזרות נמי קשור עם האיסור קידושין, שמכח איסור זה לא תופסים הקידושין, ומכח 

זה נעשה גם איסור ביאה בוולד.

ולפי"ז יהא מובן החילוק בין עבד לשאר חייבי כריתות לשה"ת, והיינו, דבעבד אזי האי 
תפיסת קידושין אינו משום האיסור, אלא משום שהגברא דעבד אינו בר קידושין לכו"ע אפי' 
כריתות,  בחייבי  משא"כ  הערות5(.  בקובץ  הובא  הרשב"א  לשון   – איסור  שם  )שאין  למינו 
האיסור  משום  הוי  התם  קידושין  תפיסת  האי  כל  וא"כ  קידושין,  בר  ודאי  מהם  כ"א  שהרי 
חתנות, ואתי שפיר לחלק שרק בחייבי כריתות תלי איסור הממזרות באי תפיסת קידושין, 
היינו לומר שאיסור חמור כזה שמחמתו לא תופסים קידושין – עושה איסור ממזרות, משא"כ 

בעבד שהאי תפיסת קידושין אינו משום האיסור כדלעיל. 

אמנם, גם אם נסביר שבעבד )אע"פ שבמינו גם לא תופסין הקידושין( מ"מ באינו מינו 
דביבמה  התוס'  סברי  עדיין  ממזר,  הולד  ולכן  האיסור,  משום  כן  הוא  קידושין  תפיסת  האי 
ע"כ חשיבה בת תפיסת קידושין, היינו דביבמה ודאי האי תפיסת קידושין לשוק אינו משום 

האיסור, שהרי עומדת לחלוץ כמו ליבם. 

ונראה לפרש בכוונתם, דביבמה הדין חליצה הוי כהקדמה והכשר לקידושין לשוק, והיינו, 
דכדי שיתפוס ויחול עליה מעשה קידושין, צריך להתקיים בה לפני כן מעשה חליצה וא"כ מה 
שלא תופס בה עכשו קידושין לשוק, הוא משום שעדיין לא נעשה בה בפועל מעשה קידושין 
הראוי לה )שכולל חליצה(, והוי כמי שתלה הקידושין על תנאי, דהתם נמי מה שלא תופס 
עיכוב  משום  ורק  קידושין  תפיסת  בת  אינה  שהאשה  משום  בזה  אין  ודאי  הקידושין  כרגע 
התנאי בלבד, וה"נ מעשה החליצה הוי כתנאי המעכב בחלות הקידושין. ואין זה משום שא"א 
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6( דאי נימא שהחליצה כל ענינה הוא רק כדי שעי"ז 
יכולה להשתחרר מהזיקת ייבום, א"כ לא היה זה באופן 
)או  ברצונה  תלוי  רק  אלא  לחלוץ,  ומיועדת  שעומדת 

ברצון היבם – כגירושין באשת איש(, וממה שנחשבת 
כעומדת ומיועדת לחליצה, מוכח שענין החליצה הוי גם 

כהכשר והקדמה לתפיסת הקידושין לשוק.

לחול בה כלל תפיסת הקידושין כדקס"ד מעיקרא, ודבר זה מוכיחים התוס' ממה שעומדת6 
לחליצה, והיינו, דלא רק שאחר שתחלוץ יתפסו בה הקידושין, אלא שגם עכשו לגבי הקידושין 
לשוק היא מיועדת וזקוקה למעשה חליצה )בדיוק כשם שליבם זקוקה לייבום(, ובזה שאני 
מאשת איש ומאחות אשתו שבהם יתפסו הקידושין רק אחרי גירושין )באשת איש( או מיתת 
אשתו )באחות אשתו(, אבל עכשו ליכא למימר שהיא מיועדת וזקוקה לגירושין או שמיועדת 

ועומדת אחותה למות. 

והיינו  יהושע,  רבי  שיטת  על  בקושייתם  התוס'  כוונת  להסביר  יש  הנ"ל  כל  לפי  והנה, 
תלוי  זה  פגם  הרי  פגם,  דהוא  ממזרות  בדין  ס"ל  אם  דבין  בממ"נ  ר"י  על  לשאול  שכוונתם 
בתפיסת קידושין כר"ע. ובין אם ס"ל בממזרות דהוי דין איסור )ביאה בקהל(, א"כ נמי תלי 
ועדיין תלוי הממזרות בתפיסת  זה באיסור שמחמתו לא תופסין הקידושין כשה"ת,  איסור 
דין  לר"י  דע"כ  התוס',  מתרצים  זו  קושיא  ועל  יהושע  ר'  בשיטת  קשה  וממ"נ  הקידושין, 

הממזרות לא תלוי בתפיסת הקידושין כלל, והוי שיטה שלישית דלא כר"ע ושה"ת. 
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1( שם ד"ה "אמיה". 
נד(  בדף  הרי"ף  על  )הובא  הגיבורים  שלטי  2( ראה 

סי' א'. 

3( כמו"כ נראה שזוהי דעת הרב המחבר – ראה שו"ע 
חו"מ סי' ר"מ ס"ג. ע"פ ההגהה שם.

4( ראה הנסמן בהערה 2.

 גדרי האדם בדיני התורה
לשיטתייהו דרב נחמן ורב ששת 

הת' מנחם מענדל דוד אברהמי

א
ביאור מעלתו של ר"נ בענין האיכות וחקירה בגדרי האדם 

חמא  בר  לרמי  לנכסה  כתבתינהו  חמא  בר  דרמי  "אמיה  ב(:  צד,  )כתובות  בגמ'  איתא 
ששת,  דרב  לקמיה  חמא  בר  רמי  אתא  חמא.  בר  עוקבא  למר  כתבתינהו  לאורתא  בצפרא, 
אוקמיה בנכסא. אתא מר עוקבא לקמיה דרב נחמן, אוקמיה בנכסא. אתא רב ששת לקמיה 
דרב נחמן, א"ל מ"ט עבד מר הכי? א"ל ומ"ט עבד מר הכי? א"ל דקדים, א"ל אטו בירושלים 
יתבינן דכתבינן שעות? אלא מר מאי טעמא עבד הכי? א"ל שודא דדייני, א"ל אנא נמי שודא 

דדייני! א"ל חדא, דאנא דיינא ומר לאו דיינא". 

היינו דבשעה שנוצר ספק מי זכה בנכסים ראשון, פסקו רב ששת ורב נחמן ע"פ "שודא 
דדייני", ואמר ר"נ לרב ששת שדוקא הוא בכחו לעשות "שודא דדייני", מפני שהוא דיין. 

תוס'1  מצינו מחלוקת הראשונים:  דיינא",  "אנא  בכך שאמר  ר"נ  ייחודיותו של  ובהסבר 
כתב: "פי' ר"ח דקבלה בידינו דשודא דדייני דוקא במקרקעי, ודוקא דיין מומחה – כרב נחמן 
דיין לעשות שודא דדייני".  בדורו, דהא רב ששת גברא רבה הוה, ואמר ליה רב נחמן אינך 
וכפי שכתב הר"ם2: "לא עביד שודא דייני אלא גדול הדור ומומחה לרבים". והיינו שמשיטתם 
של חלק מהראשונים משמע שיחודיותו של ר"נ הייתה בכך שהוא הי' דיין מומחה. אמנם, 
כפי  אחר3,  באופן  התבטאה  ר"נ  של  שיחודיותו  ס"ל  אשר  מהראשונים  חלק  בשיטת  מצינו 
כיון דאנא דיינא שקיבלתי מריש  לי'  שהסביר רבינו ברוך4 שפי' הגמ' כך הוא: "הכי קאמר 
לעשות  יכולים  הדיינים  כל  אחר  במקום  אבל  שלי,  שודא  כנגד  אינה  שלך  שודא  גלותא, 
מאנשים  הסמכתו  תוקף  מצד  אלא  מצ"ע,  הדיין  עילוי  מחמת  לא  שזהו  והיינו,   שודא". 

אחרים.

אלא שלשי' כל הראשונים הרי שישנו ענין, תוקף, ועילוי מיוחד בדיני ר"נ. ויש להוסיף 
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5( ראה לקו"ש חי"ג ע' 32 הערה 21 ובלקו"ש חי"ב 
ע' 123 הערה 18.

יג, ב. הובא להלכה: רא"ש עירובין  6( ראה כתובות 
 – סל"ה  ח"ב  ואמוראים  תנאים  סדר  וראה  ס"ג.  פ"ג 

שכן למד בהרא"ש וכן פסק ש"רב הונא ורב נחמן הלכה 
כרב הונא באיסורי וכרב נחמן בדיני, רב נחמן ורב ששת 
ראה  וכן  באיסורי".  ששת  וכרב  בדיני  נחמן  כרב  הלכה 

שו"ת מהר"ם מרוטנבורג סי' רמ"א. ועוד.

שלא מצינו יחודיות כהנ"ל שהייתה אצל ר"נ – אצל שאר האמוראים )בני זמנו(. וגם לשי' הב' 
י"ל שבר"נ הייתה ייחודיות במומחיות בכך שהוא הי' דיין אשר זהו ענין ה"איכות5" – אלא 
נחמן  כרב  ש"הלכתא  הכלל  שישנו  כך  כדי  ועד  דיינא".  "אנא  ששת  לרב  אמר  מפנ"ז  שלא 

בדיני6".

ר"ש.  לעומת  ר"נ  של  פסיקתו  כוח  יתרון  את  למדים  שמכאן  הרי  ראשוני,  במבט  והנה 
ר"נ לעומת  )גרידא( של  יכולתו  יתרון כח  יסוד, לא רק לביטוי  זו  ניתן ללמוד מגמ'  אמנם, 
שמצינו  כפי  ז"ל(  מהאמוראים  כמה  עוד  )ושל  מחלוקתם  לסברות  פנימי  נימוק  אלא  ר"ש, 

בכמה מקומות.

ויובן זה בהקדים חקירה לגבי גדרי האדם: האם גדריו של האדם )ומעלתם( נקבעים מצד 
החלק הרוחני )ה"צורה"( שלו, או מצד החלק הגשמי )"החומר"( שבו. ולכאורה מצינו שתי 

גישות אלו – נשנות במחלוקתיהם של רב נחמן ובני פלוגתתו, וכדלהלן. 

ב
ביאור פלוגתת ר"ש ור"נ גבי פתח ברחם על ישראל

דהנה איתא במסכת ברכות )מט, א( "אמר רב ששת פתח ברחם על עמך ישראל, חותם 
במושיע ישראל. פתח ברחם על ירושלים – חותם בבונה ירושלים. ורב נחמן אמר אפילו פתח 
ברחם על ישראל חותם בבונה ירושלים, משום שנאמר בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס, 
אימתי בונה ירושלים ה' – בזמן שנדחי ישראל יכנס". ופי' רש"י על אתר: "פתח בעל עמך 
ישראל כו' – דבעינן חתימה מעין פתיחה. ורב נחמן כו' – בונה ירושלים תשועת ישראל היא, 

דכתיב בונה ירושלים ה' ואז נדחי ישראל יכנס". 

כלומר, רב נחמן ורב ששת נחלקים, אם אדם שפתח את ברכתה השנייה של ברכת המזון 
במילים: "רחם על ישראל", יכול לחתום את הברכה במילים "בונה ברחמיו ירושלים", או רק 
במילים "מושיע ישראל". רב ששת סובר, שמכיון שצריך ש"תהא החתימה מעין הפתיחה" 
לכן הוא יכול לומר )רק( את המילים: "מושיע ישראל". אך רב נחמן לעומת זאת סובר, שמכיון 

שבנין ירושלים "תשועת ישראל היא", הרי אפשר לחתום גם במילים "בונה ירושלים". 

וצריך להבין: הרי מכך שרש"י מפרש בשיטת ר"ש ש"בעינן חתימה מעין פתיחה", משמע 
שלשיטתו של ר"נ אין צריך חתימה מעין הפתיחה, ואילו לאחמ"כ, מהמשך הגמ' ובפרש"י 
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היא  ור"ש  ר"נ  של  שמחלוקתם  לתרץ  7( ואין 
אמר  יהודה  רב  "ואמר  א(  )קד,  בפסחים  כהפלוגתא 
סמוך  חתימה  מעין  שיאמר  צריך  המבדיל  שמואל: 
סמוך  פתיחתן  מעין  אמרי:  ופומבדיתאי  לחתימתו. 
שיהי'  שצריך  כהמ"ד  ס"ל  שר"נ  והיינו  לחתימתן". 
ס"ל  ר"ש  משא"כ  לחתימתו",  סמוך  חתימה  "מעין 
כשמואל ועפ"ז לק"מ. דהא מדברי רש"י נראה להוכיח 
שלמד שלפי כולם צריך שיהי' "חתימה מעין הפתיחה" 
– אלא שנחלקים הם האם צריך שיהי' גם מעין חתימתן 
סמוך לחתימתן או לא – כפי שלמדים כמה מהראשונים 
בכך )ראה אנציקלופדי' תלמודית ח"ד ע' חצר הערה 77 

וש"נ(. וכפי שנתן לדייק זאת מלשון הכס"מ )דלהלן(. 

וראה שו"ע אדה"ז )סי' מו ס"ב( שמשמע כר"נ. וראה 
רא"ש וכס"מ לשיטת הרמב"ם שפסקו כר"נ, ועם זאת 
ס"ל שצריך להיות החתימה מעין הפתיחה. וראה לבוש 
נחלקו  האחרונים  מן  שחלק  להעיר  )אך  תמיד.  ועולת 
ד"ח(.  ראה   – ממש  פתיחה  מעין  חתימה  שצריך  ע"כ 
והנה מכל אלה משמע אשר פוסקים כר"נ, ולכאורה יש 
להבין הרי ישנו הכלל )נסמן לעיל הערה 6( ש"רב נחמן 
ורב ששת הלכה כרב נחמן בדיני וכרב ששת באיסורי" 
ולפי"ז צריך להבין היאך נפסקת כאן ההלכה כר"נ? וצ"ע.

8( ספר המאמרים ה'תרנ"ט ע' ו'.
9( הל' ברכות פ"ב ה"ד.

10( לשון רש"י, ברכות שם.

מובן להיפך, שגם לר"נ בעינן חתימה מעין הפתיחה )"בונה ירושלים תשועת ישראל היא"( 
וא"כ צלה"ב מה סברות מחלוקתם7?! 

ויש לבאר זאת ע"פ האמור לעיל דמצינו בכמה מקומות בש"ס דרב נחמן ובני פלוגתתו 
חולקים לגבי גדרי האדם ובפסיקות התורה שעל פיהם, מהו עיקרם )ומעלתם(. האם עיקרם 

הוא ה"צורה" או ה"חומר". 

ובפרטיות יותר, האם גדרי האדם נקבעים מצד החלק החומרי )'כמותי'( שבהם – "חומר", 
או מצד )וע"פ( החלק הרוחני )'איכות'( שבהם – "צורה". 

ולפי"ז נימא, דגם לר"ש "בונה ירושלים" מדובר על תשועת ישראל, אלא, דמכיון שר"ש 
ממש  בדיבור  ירושלים"  "תשועת  אומר  לא  הוא  הברכה  את  אומר  האדם  שכאשר  סבור 
)"חומר"(, אי"ז טוב, מכיון שהאדם אמור להיות מודע למה שהוא אומר הן בתחילת הברכה 
הרי  הברכה,  בתחילת  שאמר  ממה  אחרות  מילים  הוא  יאמר  כאשר  ולכן  הברכה,  בסוף  והן 
שישנו חיסרון בכך. הסיבה שר"ש סובר כך: זהו מפני שגדרי האדם נקבעים מצד החומריות 
כיון שבדיבור הוא לא מוציא המילים שמתאימות לתחילתם – א"כ אין כאן  וע"כ,  שבהם, 
"חתימה מעין הפתיחה". ובביאור שיטתו: ישנו את ה"חומר" של האותיות שזהו הקול – כפי 
ידוע שהוא חומר מגוף האותיות  "והקול  וזלה"ק:  נ"ע  שכותב8 הוד כ"ק אדמו"ר מהורש"ב 
כמ"ש באגה"ק ויעש דוד שם" ולפי"ז הרי שהקול הוא ה"חומר" של החתימה, ולפיכך כאשר 

אין האדם חותם במילים אלו, הרי זה סותר לכלל שצריך שיהי' "חתימה מעין הפתיחה". 

ירושלים",  בנין  היינו  ישראל  "דרחמי  זאת ס"ל כמו שביאר בכסף משנה9,  ור"נ לעומת 
וכדפירש"י "תשועת ישראל היא". והיינו, שמכיון שבמשמעות המילים )ה"צורה"( מדובר על 

תשועת ישראל, הרי שבכך ישנו הענין ד"חתימה מעין הפתיחה10". 
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11( שם בחדא"ג ד"ה "ובחוסר".
רבנן  בשי'  אומרים  אנו  א'  שמצד  להק'  12( ואין 
ש"מלוה כמאן דגביא דמי" – ועד כדי כך שבכור נוטל 
כאילו  זה  שכסף  מסמל  זה  שדבר   – שנים  פי  במלווה 
אותו,  לרשת  לבכור  א"א  שאחרת   – הוא  גבוי  ממש 
כיון שכל יכולת ירושת הבכור מתמצית בדברים שהינם 

הבכור  שיכולת  ע"א(  )לעיל  הגמ'  וכדברי  האב,  של 
לידי"  דמטי  מתנה  "מה  ולכן  מתנה,  כמו  היא  בירושה 
כך חלק הבכורה צריך להגיע לידיו, ולאידך הרי שישנו 
הכלל ש"מלוה להוצאה ניתנה", ואם אדם מקדש אשה 
במלווה הרי שהיא מקודשת מכיון שמעות אלו שלו הם, 
והנה לפי"ז שהמעות הינם של האדם הלוה היאך נחשיב 

ג
ביאור פלוגתתם בענין פי' המשמעות דבחוסר כל

מח(  כח,  )דברים  הפסוק  על  דהנה  א(  )מא,  נדרים  במס'  לפלוגתתם  זאת  לקשר  ונראה 
על  ברזל  על  ונתן  כל  ובחסר  ובעירם  ובצמא  ברעב  בך  ה'  ישלחנו  אשר  איביך  את  "ועבדת 
צוארך עד השמידו אתך", אומרת הגמרא "בחוסר כל . . רב ששת אמר בלא שמש, רב נחמן 
אמר בלא דעה". היינו, שחולקים מהו שהתורה ממשיכה וכותבת "ובחוסר כל", לאחר שכבר 
כתבה שאין לאדם מאום. וכתב ע"כ המהרש"א11: "ובחוסר כל, היינו כל דבר אבל א"כ לא הוה 
אצטריך למכתב ברעב ובצמא ובעירום דהוה בכלל חוסר כל דבר, וע"כ אמרו דחוסר כל הוא 
דבר פרטי דבר שהכל צריכין לו, למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה, דבר הקרוי חסרון לכ"ע".

והיינו, שכאן חולקים ר"נ ור"ש לגבי גדר החיסרון הפרטי שבאדם שהכל צריכים לו, שר"נ 
ס"ל שחיסרון פרטי זה הוא כאשר האדם "בלא דעה". ואילו ר"ש ס"ל שחיסרון זה הוא כאשר 
האדם נמצא 'בלא שמש'. וי"ל, שסברות אלו מסתעפות ממחלוקתם הנ"ל. ולכן רב נחמן ס"ל 
לשיטתיה שהחיסרון כאן זהו חיסרון בגדרי האדם ברוחניות – דעתו. ואילו רב ששת לעומת 
זאת מסביר שהחיסרון כאן הוא – שאין לאדם שמש – מציאות חומרית שתשמש אותו – 
מכיון שגדרי האדם נקבעים מצד חומריותם, וע"כ חיסרון בהם זה מה שישרת אותו – את גוף 

האדם )החלק החומרי שבו(. 

ד
פלוגתת רבה ור"נ בענין גבו מעות וגבו קרקע והקושי בדבריהם

והנה, איתא בגמ' )בבא בתרא קכד, ב(: "שלחו מתם: בכור נוטל פי שנים במלווה אבל 
לא ברבית" וממשיכה הגמ' ואומרת שסברא זו במשנת "רבנן היא, ומלוה כמאן דגביא דמיא 
. . אמר רבה גבו קרקע – יש לו, גבו מעות – אין לו; ורב נחמן אמר: גבו מעות – יש לו, גבו 
קרקע – אין לו". והיינו, שבאם נפטר אדם והותיר לבניו ירושה, אלא שחלק מהירושה היא 
שנים  פי  בני מערבא שהבכור מקבל  אומרים  בכור,  בן  וישנו  לאב,  חייבים  חובות שאנשים 
בחוב זה של המלווה אך לא ברבית המשתלמת עליו. וענין זה שהבן הבכור מקבל בחלקו פי 
והיינו  שנים אף מחוב האב, מנמקים חכמים שזהו משום ש"מלוה כמאן דגביא דמיא12" – 
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חלק  הבכור  יירש  שעי"ז  במלווה  מוחזקים  הבנים  את 
נימא שזהו משום שדרך בני אדם  הבכורה שלו? ובאם 
לפרוע מעות, וא"כ סמכה דעתו על הלוה, וסמיכות דעת 
א"כ היאך אדם יכול  מוחזק,  זו היא שגורמת לו להיות 
לקדש אישה במלווה – והרי כסף זה של אדם אחר הוא. 
המלווה  של  זו  דעת  שסמיכות  לומר  שמוכרחים  אלא 
אינה על כסף מסוים, אלא הוא סמיכות ב"ענין", והיינו: 
שהוא סומך עליו שהוא יחזיר לו כסף, אך אי"ז שהוא 

סומך עליו שיחזיר לו כסף מסוים. 
13( שם ד"ה "ורב נחמן".

"דאמר"(  ד"ה  )שם  מהרשב"א  נראה  14( כמו"כ 
יהב  מעות  דאבוהון  דכיון  משום  ז"ל  "פר"ש  שכתב: 
ומעות שקל חשבינן להו כמוחזקין ביד האב, וכן פרשו 
רוב המפרשים . . ואני מוסיף טעם על דבריהם, דרב נחמן 
זוזי ודעתו סמוכה עליהן ועיקר פרעון  סבר כיון דיהיב 
בקרקע  לסלקו  אפשר  אי  מעות  לו  שיש  וכל  במעות 
ואפילו תולה מעותיו באחר כופין אותו לטרוח ולמכור 

ולהביא מעות, דאלמא כשם שנתן מעות כך דעת שניהם 
להשיב לו מעות, לפיכך סבר רב נחמן שאם יש לחלק 
שנתן  מה  כנגד  אלא  מוחזק  חשיב  דלא  נהרדעי  כדעת 
דהיינו עיקר המלוה אבל לא הריבית גם בעיקר הגובינא 
היה,  המעות  על  פרעונו  וסמיכת  חזקתו  דעיקר   י"ל 

כנ"ל". 
"יצא  ע"א(  )שם  הגמ'  שאמרה  ממה  להק'  15( ואין 
לשי'  ולכאורה  שנים".  פי  נותן  בכור  חוב  שטר  עליהן 
ר"נ הרי שאין הולכים אחר השעבוד, וא"כ מדוע נחשב 
הבכור מוחזק שלכן ישלם פי שנים )ומחלוקתם של ר"נ 
ורבה היא גם לשי' הבבלי באם הוה ס"ל דמחזיק בשטרא 
מוחזק הוא – וע"כ לענייננו אה"נ שיחלקו לשי' הבבלי(, 
זה שהבכור משלם חוב אביו אף שבסתם חוב  אך ענין 
האב  שבאם  משום  הוא  אביהם,  חוב  יורשי  הבנים  אין 
השאיר קרקע, א"כ מכיון שנשתעבדה הקרקע לבע"ח 
בחיי האב, הרי שהבכור לקח פי שנים ממנה, וע"כ הוא 

יצטרך לשלם פי שנים.

שגדר המלוה הוא כאילו כבר נגבה. אלא שנחלקו בגמ' באיזה סוג גביית חוב נוטל הבכור פי 
גבו את  נוטל פי שנים דוקא במלווה שגבו אותה בכסף, אך באם  שנים: ר"נ סובר שהבכור 
החוב בקרקע מאת הלוה – הרי שאין הבכור נוטל פי שנים. אך רבה פליג עליה וס"ל: שזיכיון 
הבכור בחלק בכורתו בחוב אביו הוא דוקא כאשר הבנים גובים את חוב אביהם בנטילת קרקע, 

משא"כ אם הם גבו את חוב אביהם באמצעות כסף, הרי שאין לבכור פי שנים בסכום זה.

ומסביר הרשב"ם, ששיטת ר"נ היא, שאם גבו היתומים קרקע בחוב מלווה אביהם, אין 
לבכור פי שניים, מאחר והלווהו מעות ולא קרקע. אבל אם גבו היתומים מעות יש לבכור פי 
שניים, שהרי אביהם מוחזק היה במעות אלו, שמעות הלווהו ומעות החזיר לו. ובריטב"א13 
דכיון  ז"ל  המפרשים  ורוב  ז"ל  שמואל  רבינו  "פירש  וז"ל:  הרשב"ם  כוונת  את  יותר  ביאר14 
דאבוהון מעות יהיב ומעות שקל חשבינן להו כמוחזקים ביד האב, פירוש לפירושו דכיון דמלוה 
גבו  היא: שאם  רבה  ושיטת  יורדים שניהם".  כן  דעת  ועל  אוזיף דעתו במעות  )ו(זוזי ממש 
היתומים קרקע יש לו לבכור פי שניים, כי הקרקע הייתה כמשכון אצל האב בחייו ומשועבדת 
לו. וא"כ נחשבת הקרקע "מוחזק" אצל האב ויכול הבכור לקבל ממנה פי שנים. אך אם גבו 

היתומים מעות, אין לו פי שנים "שמלווה להוצאה ניתנה" ולא היה מוחזק במעות אלו. 

ולפי"ז הרי שר"נ סובר דמכיון שדעת המלווה היא שהלוה יחזיר לו כסף, והסכים לו הלוה 
– א"כ, הרי זהו תנאי שהוא יחזיר לו כסף )וממילא הקרקע משתעבדת(, ועיקר החזקה היא 
על המעות15, ולפי"ז הרי שהמלווה בטוח כביכול שהלוה יחזיר לו את הכסף והשטר הוא דבר 
שמסמל זאת וכיו"ב. אך רבה לעומת זאת סובר, שעיקר חזקת האב – מה שנמצא אצלו – 
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16( רשב"ם שם ד"ה "גבו קרקע".
שאנו  היא  ששת  רב  של  סברתו  שעיקר  17( והיינו, 
הולכים אחר השעבוד, אלא שהקרקע היא הדבר שמכיל 
את השעבוד בנדון דידן מכיון שהיא דבר שאינו מתכלה 

כדלקמן בפנים.
18( חי' הריטב"א שם ד"ה "דאמר רבה".

19( וראה מ"ש רשב"ם )ב"ב קעה, ב. ד"ה "איפוך"( 
טפי  ודמי  ומעות משלם  הלוהו  ס"ל ש"דמעות  שלר"נ 
לאשר ימצא לו" – ולכאורה שמכאן יש לדייק שדבר זה 
דומה יותר למצוי ביד האב, אך אי"ז שולל את מציאותו 

של הדבר השני אף שהוא פחות מצוי.
ומעות  הלוהו  "דמעות  הנ"ל  הרשב"ם  20( ובלשון 

משלם ודמי טפי לאשר ימצא לו", ועפ"ז בהנ"ל פליגי.

21( וראה בתוס' )שם ד"ה "גבו"( וז"ל: "נראה דטעמא 
בע"ח  דדרך  משום  לו  יש  מעות  גבו  דאמר  נחמן  דרב 
לפרוע בחובם מעות ולא קרקע, והוי מוחזק בגבו מעות 
קרקע  דרך  שאין  קרקע  אבל  עלייהו,  דסמיכי  משום 
והיינו  מוחזק".  הוי  ולא  עלה  סמכי  לא  בחובם,  ליתן 
שלומד מדרך בני אדם – מוחזקות. והנה בקושיית תוס' 
למד  שרש"י  שאה"נ  י"ל,  אולי  "גבו"(  )ד"ה  רש"י  על 
כתוס', דהנה בכאן ציטט תוס' שדברי רש"י הם: "משום 
)ד"ה  כאן  ברשב"ם  והנה  שקיל",  ומעות  יהיב  דמעות 
"גבו קרקע"( כתב עד"ז, וברשב"ם לקמן )קעה, ב ד"ה 
ודמי  משלם  ומעות  הלוהו  "דמעות  וז"ל:  כ'  "איפוך"( 
טפי לאשר ימצא לו"(, והנה במ"ש הריטב"א על דברים 
רשב"ם  ששיטת  אפשר  בפנים(  )הובא  ברשב"ם  אלו 

דבר שאינו מתכלה18, משא"כ  מפני17 שהיא  נפעל השעבוד16  מכיון שעלי'  על הקרקע,  זהו 
המעות. 

ולכאורה יש להבין: 

א. הרי גם לר"נ נפעל במלווה זה שעבוד, וגם לרבה הרי שדעתו של המלווה הייתה לקבל 
את הכסף בחזרה – וא"כ מדוע באם הוא החזיר לו באופן אחר )לר"נ בקרקע ולרבה במעות( 

ממה שס"ל החזרה שהוא מוחזק בה, הוא לא יהי' מוחזק בדבר19?

ב. גם יש להבין, כיצד סברת רבה תתרץ את קו' רב נחמן שהרי האב מעות הלווהו ומעות 
לוקח ולא קרקע, וכיצד תתרץ סברת רב נחמן את קו' רבה שמלווה להוצאה ניתנה.

ה
ביאור פלוגתתם דאזלי לשיטתייהו

ואולי י"ל הביאור בכל הנ"ל:

דהנה ע"פ המובא לעיל – אוי"ל שאף כאן אזלי לשיטתייהו, כמחלוקתם הכללית – מה 
קובע ומכריע ומצד מה נקבעים גדרי האדם – האם מצד הפן הרוחני שבהם, שכך ס"ל לר"נ. 
או מצד הפן הגשמי שבהם – שי' רבה. ובהקדים, דהנה בכאן חלוקים ר"נ ורבה מה יותר נמצא 
אצל המלוה20 )"בכל אשר ימצא לו"( האם קרקע או כסף – היינו במה הוא יותר "מוחזק" – 

ועפ"ז במה יורש הבכור פי שנים.

רב נחמן סובר, שכמו שעיקר ענין המתנה אינה בבעלותו של הנותן, אא"כ הוא יודע ובטוח 
שהיא שלו )ולדוגמא: של אדם שיש לו חפץ בגשמיות – הרי הוא בטוח ויודע שהוא שלו(, כך 
גדר חלק ה"פי שנים" של הבכור אינו שלו, אא"כ האב היה סמוך בדעתו שדבר זה שלו21. וזאת 
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במילים אלו היא שזהו משום שסומכת דעתו על הכסף 
– שיחזיר לו – שזהו כשי' תוס' בסופו ראה שם. אלא 

שלפי"ז נצטרך ללמוד שתוס' לא למד כן ברשב"ם? 
א(:  )פרק  לרמב"ם  פרקים  משמונה  22( להעיר 
"ודע, שזאת הנפש האחת, אשר קדם סיפור כוחותיה, 
אלא,  צורה".  לה  והשכל  כחומר,  היא  חלקיה,  או 
במובנים  שלו  והחומר  הצורה  את  לו  יש  דבר   שכל 

יחסיים. 
23( שו"ת צפע"נ סי' צד קמח קפד.

24( עפ"ז יהי' ניתן להבין דיוק נוסף: בטעמם האישי 
שמואל.  בשם  כר"י  סוברים  הם  מדוע  ור"נ  רבה  של 
רב  "ואתא  לטעמייהו(:  ד"ה  א.  )קכה,  רשב"ם  דמבאר 
נחמן למימר לדידי לא שנא גבו קרקע לא שנא גבו מעות 
אין לו, דק"ו הוא, כדאמרן לעיל שבחא דממילא אמרי 

רבנן דלא שקיל מלוה מיבעי". והיינו, שהוא לומד זאת 
בגמ'  רבה מובא  לגבי שיטת  ואילו  הגמ'.  מן הק"ו של 
לקמן )קעה, א( "דידיה סבירא ליה דבכור אינו נוטל פי 
שנים, ולא שנא גבו קרקע ולא שנא גבו מעות דשעבודא 
לאו דאורייתא". והנה, שיטת רבה מסביר רשב"ם אצלנו 
שזהו מהסברו של ר"י בשם שמואל. דעפ"ז יוצא שרבה 
למד שהק"ו של הגמ' היה שההוו"א שכיון שיש לו שטר 
א"כ ישתעבדו הנכסים וכו' קמ"ל שאינו. והיינו דלמדים 
שניהם ממקומות שונים בדברי ר"י. וע"פ הנ"ל יש לומר 
דוקא מודגש  דוקא מהקמ"ל, דשם  זאת  שרבה מסביר 

ענין השעבוד. 
בסוגייתנו  הרשב"ם  לשיטת  הוא  זה  25( כל 
שמוכרחים לומר בשיטתו שס"ל שהקמ"ל הוא ד"כמאן 

דגביא דמי", וראה הערה קודמת.

מכיון שאנו אומרים שגדרי הבעלות )ובנדו"ד החזקה( נקבעים בעיקר מצד ה"צורה" – החלק 
הרוחני שבדבר )דעתו של האדם22(. 

לגבי  דוקא  נפעל  ששעבוד  שכתב  הרוגוצ'ובי  של  ביאורו  נקדים  ר"ש  סברת  לגבי  והנה 
)חומר( דבר מסוים, וז"ל23: "והגדר דשיעבוד צריך דוקא לאדם מסוים . . ועיין ב"ב )קכד, ב( 
גבי בכור נוטל פי שנים ע"ש ברשב"ם בזה". והיינו ששעבוד חל דוקא על "חומר". עפ"ז ניתן 
להבין את סברת רבה די"ל דס"ל, שכוונת חכמים ב'מתנה' היא שבעלות הבעלים עליה היא 
מצד החומר – בגשמיות – א"כ מוחזקות האדם היא בשעבוד )שחלה מצד ועל החומר(. ולכן 
מוחזקות האדם היא מצד השעבוד, ושי' רבה היא שהדבר עצמו נמצא יותר אצל האדם )ומצד 
ולכן הוא הולך אחר השעבוד  נמצא אצלו בחומריות –  ייחשב מוחזק( כאשר הוא  יותר  זה 
השתעבדה  זו  ששדה  הרי  לחכמים  גם  ולכן  כמשכון,  אצלו  נמצא  שהחפץ  הרי  זה  שבמצב 

למלוה. 

אלא שאת כל זה רב נחמן ורבה אמרו לשיטתם של בני מערבא24 וכדלקמן.

ו
ביאור שיטת ה"שלחו מתם" ע"פ שיחת כ"ק אד"ש מה"מ 

זו ש"מלוה כמאן דגביא דמיא"25" שעליה מדברים ר"נ ור"ש )שיטת  והנה, י"ל שסברה 
מתם" – א"י אשר שם הלמוד הוא בתלמוד ירושלמי( עולה בקנה אחד עם שיטת  ה"שלחו 

הירושלמי בכ"מ. 

1338 איתא: "שיטת הבבלי היא שדנין ומכריע המצב בהווה, ושיטת  ע'  דבלקו"ש ח"ד 
הירושלמי – שצריך להשוות ערך הענינים. ודבר שהוא חשוב יותר, אף שבא לאחר זמן מכריע 

הוא את הדבר הקל, אף שהוא נמצא עכשיו". 
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26( ב"ב קכד, ב. ד"ה "הא".
אלא  אביי.  בקושיית  הגמ'  מהלך  יתורץ  27( ועפ"ז 
הוי  דבשניהם  ס"ל  שאביי  לתרץ,  ניתן  דבפשטות 
)והיינו  רבה  סברת  על  שואל  מסברתו  ולכן  מוחזקות, 
רבה שגדרי  הרי שמצד שיטת  רבה,  שכאשר שאל את 
האדם הם רק באופן א' – אין זו קושיא, משא"כ לשיטת 
אביי שמפרשים לב' גדרים ביחד. וראה סגנון זה מפורש 
בלקו"ש חט"ז שיחה ד' לפ' תרומה – בשיטת ב"ה וב"ש 

לגבי ריש מס' חגיגה )לקו"ש ח"ז פ' בחוקותי, ועוד(. 
28( ועפ"ז ניתן גם יהי' להבין מדוע נפסקת ההלכה 
)רמב"ם הל' נחלות פ"ה ה"ה שו"ע חו"מ סי' רע"ח ס"ז( 
כשמואל – מכיון שההלכה היא כהבבלי לגבי הירושלמי 
פ"ד,  סי'  א. שו"ת הרא"ם  יג,  רי"ד תענית  תוס'  )ראה 

ועוד(. 
בסוטה  דהנה  נוסף:  ענין  להבין  ניתן  יהי'  29( עפ"ז 
)כה, א־ב( איתא: "ב"ש סברי שטר העומד לגבות כגבוי 
דמי".  כגבוי  לאו  לגבות  העומד  שטר  סברי  וב"ה  דמי 
וברש"י פי' )ד"ה ב"ש(: "מי שיש לו שטר חוב על חבירו 
ושיעבד לו בו נכסיו מוחזק בעל השטר בנכסים יותר מן 

הלוה והלכך כיון דנכסי ברשותיה קיימי, הוו להו יורשי 
ועליהן  הראיה,  עליו  מחבירו  והמוציא  תובעין,  הבעל 
כתובתה".  ואבדה  זו,  בסתירה  שזינתה  ראיה  להביא 
כיצד  דלפי"ז  מק'  סברי"(  "ב"ה  ד"ה  ע"ב  )שם  ובתוס' 
אומר ר"י בב"מ )קי, א( ש"ארעא כיון דלגוביינא קיימא 
כמאן דגבי דמי", והלא ע"פ הנ"ל הוא פוסק כדברי ב"ש, 

והיאך ר"י פוסק כך והרי הלכה כב"ה. 
של  עצמו  דהשיעבוד  "הכא  וז"ל:  תוס'  ומתרץ 
אמרי  לגוביינא,  ארעא  קיימא  לא  בספק  עומד  כתובה 
לב"ח  מודו  היתומים  התם  אבל  דמי,  כגבוי  דלאו  ב"ה 
לפניו  מעכבין  ואינם  לו  משועבד  שהוא  עצמו  בקרקע 
הקרקע, הלכך אפילו בית הלל מודו דבכה"ג כגבוי דמי". 
עכ"ל. ומכאן לומדים אנו, שחוב שישנו )באם אין דבר 
המעכב לגבותו(, הרי הוא כאילו גבוי, גם לשי' ב"ה וכפי 
כר"י  בהא  הרמב"ם  שפסק  מכך  להלכה  זאת  שלמדים 

)רמב"ם הל' מלוה ולוה פכ"א ה"ז(. 
ולפי"ז יש להבין כיצד אצלנו בגמ' ההלכה כשמואל 
כזה  שחוב  יוצא  שמכך  ה"ה(  פ"ג  נחלות  הל'  )רמב"ם 
אינו נחשב כגבוי אצל המלוה? וע"פ הנ"ל ניתן להסביר: 

ויובן זה בהקדים מה שמסביר רשב"ם26 בהסבר מחלוקתם של ר"י בשם שמואל וה"שלחו 
מתם" וז"ל: "מר משוי ליה מוחזק כיון דנקיט שטרא ומר לא חייש לשטרא דניירא בעלמא 
הוא", והיינו שלפי שי' שמואל הרי שהשטר ערכו כנייר בעלמא, מפני שכרגע אין הכסף אצל 
האדם, ולכן הוא אינו נחשב מוחזק בו אלא ראוי. משא"כ לשי' ה"שלחו מתם" הרי שהשטר 

משווה לבעליו מעמד ומצב שהוא כבר מוחזק בכסף המלוה.

ועפ"ז אולי י"ל, דשיטתם של בני ארץ ישראל – תלמוד ירושלמי )"שלחו מתם"( היא – 
שמכיון שמסתכלים על המצב שבעתיד )שיחזיר לו המלוה(, א"כ כבר עכשיו, מכיון שבדעת 
שניהם הוא יביא לו זאת, זה גורם שנחשיב דבר זה אצלו כבר בשעה זו – שהוא מוחזק – מצד 
דעתו )והק"ו דהבבלי לירושלמי אינו, דהרי שם השתנה הדבר וכאילו לא היה אצלו ולא יהי', 

משא"כ הכא )דפסקינן ע"פ העתיד((.

משא"כ שי' הבבלי היא, כפי שאומרת הגמ' לפנ"ז: "אמר רב יהודה אמר שמואל אין בכור 
נוטל פי שנים במלוה . . לעולם לרבנן, ואצטריך, סלקא דעתך אמינא מלוה כיון דנקיט שטרא 

כמאן דגביא דמיא, קא משמע לן".

והנה זהו מוחזקות מפני העתיד, שלכן גם עכשיו מועילה, אך באם לא החזיר כסף לשי' ר"נ 
הרי לא עמד בתנאו27. משא"כ שיטת הבבלי28 )ר"י בשם שמואל שכוותיה ס"ל לר"נ ולרבה( 
דנים את הדין על פי ההווה, שבו אין עדיין זה בידיו )"עד דמטיא לידי"( – ובטוח אצל המלוה. 

אך לר"נ ורבה עצמם לא ס"ל הכי29. 



שערי ישיבה202

שזה שהרמב"ם )ושמואל( ס"ל לגבי ירושה שאינו נחשב 
מוחזק זהו לא מפני שהם חולקים על הסברה ש"מלוה 
שיש  הרי  שלשיטתם  מפני  אלא  דמיא",  דגביא  כמאן 
)כביכול( דבר המעכב את מימושו של השטר )ע"ד מ"ש 
. . ואינם מעכבין  תוס' בסוטה ש"היתומים מודו לב"ח 
שאז אמרינן דלגוביינא קיימא*, וכפי שכ'  לפניו", הרי 
תוס' )שם ד"ה "לאו כגבוי"( שלב"ה לא אמרינן ששטר 
זה כגבוי דמי – )אף שמצינו סברה כעי"ז רווחת בש"ס( 
והעמד  דמי  כגבוי  לאו  דאמרי'  מודו  כ"ע  "דהכא  מפני 
ולאו בידו הוא".  ממון בחזקת בעליו שהרי צריך דיינין 
ולכך כיון שמימושו של השטר יתאפשר רק באם הלווה 
שהוא  הפירעון  בזמן  הקרקע  או  הכסף  את  יחזיר  לא 
אחר מיתת האב – והיינו שזמן החזרת ההלוואה הוא זה 

שמעכב כאן, ולפי"ז א"ש הק' דלעיל וה"ה עולה בקנה 
א' עם פי' התוס' בסוטה. 

30( ב"ב קכד, ב – קכה, א.
31( שם קכד, ב. ד"ה "לדידך קשיא".

32( ויש לקשר זאת עם סדר הנהגתם: ר"נ היה דיין, 
שעניינו הוא איכות לעומת זאת ר"ש שהיה מודגש אצלו 
"רב  א  סז,  עירובין  ראה  )"כמות"(  הידיעה  כמות  יותר 
חסדא מרתען שיפוותיה ממתנייתא דרב ששת". כמו"כ 
לא  רבה  לגבי  לכאורה  אך   .)125 ע'  חי"ב  )לקו"ש  ר"י 
שייך לקשר זאת עיין רש"י כתובות מב, ב "לפי שהיה 

רבה חריף". ואכמ"ל.
אדמו"ר  כ"ק  מביא  ששם  חט"ז  לקו"ש  33( ראה 
מה"מ שליט"א כלל זה לגבי רב ושמואל ומסביר )ע"פ 

"רבה  ד"ה  שם  )ב"ב  גרשום  רבינו  מ"ש  וראה   )*
אמר"( וז"ל: "משום דאחריות שטר יש לו שכן כתוב 
יהיב להו מעות טרפי מקרקע". ע"כ.  בשטר דאי לא 
)ולכאורה גם רב נחמן יסכים לר"ן שכך הוא המקרה 

שישנה  לומר  שא"א   – הדין  לגבי  שפליגי  אלא   –
אין מחלוקתם  מחלוקת במציאות המקרה – שא"כ 
שונים  במקרים  מדברים  ששניהם  מכיון   מחלוקת 

וד"ל(. 

וכפי שניתן לדייק זאת ממ"ש בגמ' שם30: "אמר ליה אביי לרבה לדידך קשיא, לרב נחמן 
קשיא; לדידך קשיא, מאי שנא מעות דלא? דלאו הני מעות שבק אבוהון, קרקע נמי לאו הא 
קרקע שבק אבוהון! . . לרב נחמן קשיא, מאי שנא קרקע דלא? דלאו הא קרקע שבק אבוהון, 
מעות נמי לאו הני מעות שבק אבוהון! . . אמר ליה לא לדידי קשיא ולא לרב נחמן קשיא, 

טעמא דבני מערבא קאמרינן, ולן לא סבירא לן".

וכ' הריטב"א31: "הא דפריך להו מאי שנא קרקע ומאי שנא מעות, ואע"ג דאינהו כבר יהבי 
ביה טעמא כל חד וחד לטעמיה, אביי בעי למימר דההוא טעמא לא סגי להו לרבנן לשווייה 

האי מוחזק טפי מהאי, דכיון דנכסי לוה היו עד עתה ]ו[לא שבקיה מלוה". וע"פ הנ"ל א"ש.

ז
ביאור השייכות של ר"נ לענין האיכות 

מסקנא דמילתא: עניינו העיקרי של דיין היא נקודת האיכות שיש לו שמבטאת ביותר את 
מעמדו ותפקידו32.

וע"פ המבואר בתחילת דברינו, יש לומר שמגמ' זו )בכתובות( ניתן להבין את יסוד ושורש 
מחלוקתם. והיינו, שע"פ מה שמצינו שלדעת הכל – הרי שברב נחמן ישנו עילוי מיוחד )או 
מצ"ע או מחמת אחרים – כנ"ל ס"א(. נוסף לכך, הרי ש"הלכתא כרב ששת באיסורי וכרב 
מורה  זה  שדבר  הדיינות33,  ענין  עם  יותר  התעסק  נחמן  שרב  למדים  שמכך   – בדיני"  נחמן 
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ש"ההבדל   – היא  לכך  שמהמשעות  הראשונים(  דברי 
בין "איסורי" לבין "דיני )ממונא( הוא, ש"איסור והיתר" 
הם ענינים של "בין אדם למקום" ואילו דיני ממונות הם 
עיקר בין אדם לחבירו" ע"כ. ולפי"ז הרי שר"נ התעסק 
יותר עם דיני – שזהו קשור עם ענין ה"איכות" – ראה 

הנסמן בהערה 5.
וז"ל: "דבהמלך  י'  34( ולהעיר מספה"מ התרנ"ט ע' 
מלך,  כשנעשה  לאח"כ  שמלך  קודם  דומה  אינו  עצמו 
שאז הכוחות מתגדלים ומתרוממים אצלו". ע"כ. אלא 
שאי"ז מוכרח שכיון שנהי' אדם פרנס על הציבור יהי' בו 
דוקא את ענין האיכות בהדגשה – אלא שלאחר שרואים 
שלפי כולם יש לר"נ שייכות וענין בכך, הרי שלכאורה 

יש לקשר זאת.
35( כעי"ז ראה לקו"ש חכ"ד ע' 98.

36( לגבי רבה, ראה מ"ש הגמ' מו"ק )כח,א( "בי רבה 
רצו שעורים  רבה,  )בבית  ולא משתכח"  לאינשי  שערי 
רב ששת  ולגבי  בנמצא(.  היה  ולא  בשביל מאכל אדם, 
ראה מ"ש המאירי )לקוטי המאירי לנדרים שם( שר"ש 
אמר זאת מפני שהוא היה עיוור, והיינו חוסר בגשמיות.
שהי'  מכך  אדרבה,   – נחמן  רב  לגבי  37( משא"כ 
חיסרון  לו  הי'  הרי שמוכח שלא  גלותא  ריש  חתנו של 

בגשמיות.
וראה   .180 ע'  מהד"ת  הרמב"ם  על  38( צפע"נ 
מקומות  כמה  עוד  ליקט  ושם   – ס"ג  פ"א  מפענ"צ 

בדעותיהם כהנ"ל.
39( ברכות יא, א.

40( וכפי שהי' כן בפועל – ראה צפע"נ שם.
41( נדפס בסה"ש ה'תשמ"ח )ח"ב( בהוספות. 

על "איכות" יתירה34, ועפ"ז י"ל שמכיון שכן ר"נ ס"ל שגדרי האדם נקבעים מצד ה"איכות", 
זהו מצד היותו שבו הי' שייך ענין האיכות ביותר35. ומכיון שכן הרי שרב נחמן הסתכל על 
גדרי האדם שמעלתם היא החלק הרוחני שבהם – האיכות. משא"כ שאר האמוראים, מכיון 
שאצלם הי' ענין של חוסר בגשמיות36, כפי שלגבי רבה כותבת הגמ' הרי שאצלם הי' שגדרי 

האדם העיקר שבהם זהו החלק הגשמי שבהם37.

ח
ביאור הרוגוצ'ובי בפלוגתות ב"ש וב"ה והקושי לפי"ז

אלא שלכאורה ע"פ כל הנ"ל יש להבין, דבגמ' חגיגה )יב, א( איתא: "תנו רבנן בית שמאי 
אומרים שמים נבראו תחלה ואחר כך נבראת הארץ, שנאמר: 'בראשית ברא אלהים את השמים 
ואת הארץ'. ובית הלל אומרים ארץ נבראת תחלה ואחר כך שמים, שנאמר: 'ביום עשות ה' 

אלהים ארץ ושמים'". 

בחגיגה  דפליגי  הגדר  "וזה  וז"ל38:  הרוגאוצ'ובי  הגאון  ובביאור סברות מחלוקתם מבאר 
והיינו שב"ש  ור"ל דהצורה היא העיקרית". ע"כ.  נבראו תחילה לדעת ב"ש  יב, דשמים  דף 
וב"ה פליגי אם העיקר הוא ה"צורה" – החלק הרוחני, או ה"חומר" – החלק הגשמי. אלא 
אמוראים  נחלקו  כיצד  להבין  יש  פלוגתתו  ובני  ר"נ  של  בסברותיהם  לעיל  המבואר  שלפי 
כו'40?!  מיתה39  חייב  ב"ש  כדברי  העושה  שכל  כך  כדי  ועד   – וב"ה  ב"ש  של  במחלוקתם 
שס"ל  אמורא  שהי'  כך  על  החיים  היפך  של  ענין  שהי'  במפענ"צ  המבואר  לפי   )ובפרט 

כב"ש(.

גם יש להבין, דהנה בהדרן על הש"ס41, כותב כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א וזלה"ק: 
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הב'(:  )שיחה  בא  פ'  ח"ו  לקו"ש  עיין  42( כמו"כ 
והכוונה  ב"שמים",  היא  שהתכלית  שמאי  בית  "שיטת 

בארץ היא בהמשכתה ועלייתה ל"שמיים".

54: "ועוד  43( כמו"כ עיין עוד בהשיחה הנ"ל הערה 
המקור  הוא  תחלה  נבראו  ששמים  ב"ש  דעת  )ועיקר( 

והביאור לשיטתם "דאזלינן בתר בכח" בכל מקום". 

לכללות  בנוגע  פלוגתתם   – הוא  התורה,  בדיני  וב"ה  דב"ש  לפלוגתות  שהיסוד  "וי"ל 
הבריאה:

ארץ  אומרים:  הלל  ובית   .  . הארץ  נבראת  כך  ואחר  תחלה  נבראו  שמים  אומרים:  ב"ש 
נבראת תחלה ואחר כך שמים, שנאמר ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים. אמר להם בית הלל 
ו( "הבונה  )עמוס ט,  בונה בית? שנאמר  כך  ואחר  בונה עלייה  לבית שמאי: לדבריכם, אדם 
לדבריכם אדם  לבית הלל:  בית שמאי  יסדה". אמר להם  ואגדתו על ארץ  בשמים מעלותיו 
עושה שרפרף ואחר כך עושה כסא? שנאמר )ישעיהו סו, א( "כה אמר ה' השמים כסאי והארץ 

הדם רגלי".

וי"ל הביאור בזה, שלכו"ע גם לב"ש הארץ היא עיקר המכוון )שלכן ניתנה התורה בארץ 
דוקא(, ולכו"ע )גם לב"ה( סדר הבריאה בפועל הוא מלמעלה למטה, משמים לארץ )דעיקר 
המכוון בא בסוף – "סוף מעשה במחשבה תחלה"(, והפלוגתא היא מהי הכוונה בבריאת הארץ 

)ובנתינת התורה בארץ(: 

לדעת ב"ש – העילוי הוא "שמים" )רוחניות(, והכוונה בבריאת הארץ – שישראל יפעלו 
באופן  נבראת הארץ  זה  וי"ל שגם מטעם  לדרגת שמים.  היא תתעלה  התורה שגם  ע"י  בה 
שנשתלשלה מהשמים – כי, ע"י התכללותה תחלה "בכח" בשמים, נעשית האפשרות שגם 

לאחרי התגלותה בפועל, תוכל להתעלות לשרשה כפי שהיתה כלולה "בכח" בשמים42.

ולדעת ב"ה – הכוונה בבריאת הארץ )לא ש"תצא" ממציאותה, אלא אדרבה( שתישאר 
במציאותה ובהגדרים שלה, גדרי הגשמי, אלא, שגדרים אלו יהיו ע"פ תורה. אלא שכדי שיהי' 
ידם פועלים  נבראו תחלה השמים, שעל  כפי הרצוי –  )גשמי( שתהי'  אפשר לפעול בארץ 

בהארץ.

ועפ"ז יש לבאר הפלוגתא דב"ש וב"ה בהענין דכח ופועל בעומק יותר . . יש בתומ"צ גדרים 
שבהם מתבטא ה"נותן" )הקב"ה(, וגדרים שבהם מתבטא ה"מקבל" )ישראל, בהיותם למטה 
בארץ( ובנוגע להדינים שבהם לא פירשה התורה אם הם לפי גדרי הנותן או לפי גדרי המקבל, 
ובנדו"ד אי אזלינן בתר בפועל )גדרי המקבל נבראים שעיקר העילוי אצלם הוא הבפועל, ועד 
שגם מעלת הכח היא מצד האפשרות להבפועל, או אזלינן בתר בכח )גדרי הנותן, שהכח שלו 

הו"ע לעצמו( – תלוי הדבר בכוונת בריאת הארץ ונתינת התורה בארץ43.

לדעת ב"ה, שנתינת התורה בארץ היא כדי לפעול שהארץ במציאותה ובגדריה תהיה כפי 
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במפורש  לכתוב  אד"ש  כ"ק  סגנון  44( שלכאורה 
שיחה  חט"ז  בלקו"ש  ועוד:  הכי,  ס"ל  שלא  דעה  שיש 
וז"ל:  אד"ש  כ"ק  כותב   28 בהערה  )ד'(  תרומה  לפ' 
"עוד סברא כללית ושיטה במחלוקת ב"ש וב"ה. וראה 
מפענ"צ פרק א' סי' ג'. ועוד.". ע"כ. ומכאן הרי לכאורה 
משמע שמסכים כ"ק אדמו"ר לפי' זה. וראה עוד מ"ש 

בלקו"ש חכ"ד ע' 98 הערה 29.
45( צוטט לעיל ונסמן בהערה 38.

46( סה"ש התשמ"ח דלעיל. ושם הגדיר כ"ק אד"ש 
את האפשריות לפרש מחלוקת ב"ש וב"ה בגדר זה.

47( לקו"ש חט"ז פ' תרומה )ד'(.
48( צפע"נ עמ"ס עדיות פ"ד מי"ב.

הרצון – מסתבר לומר, שרוב דיני התורה נקבעו לפי גדרי המקבל . . ולכן ס"ל לב"ה דאזלינן 
בתר בפועל. ולדעת ב"ש שנתינת התורה בארץ היא כדי להעלות את הארץ למעלה . . מסתבר 

לומר, שרוב דיני התורה נקבעו לפי גדרי הנותן, ולכן ס"ל לב"ש דאזלינן בתר בכח".

ובשוה"ג להערה 21 מצטט כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, את דברי הגאון הרוגוצ'ובי לגבי 
מחלוקתם של ב"ש וב"ה אם העיקר הוא הצורה או החומר, ולאחמ"כ אין מסתפק כ"ק אדמו"ר 
מה"מ שליט"א בכך, אלא מוסיף ומצטט פי' הגאון הרוגוצ'ובי על הגמ' הנ"ל. ולכאורה הרי 
כ"ק אד"ש מביא פי' אחר )לכאורה(, וכאשר מביא כ"ק אד"ש את פי' של הרוגוצ'ובי לכאורה 

משמע שמסכים לכך44, וא"כ מדוע מצטט לפי' אחר?

ט
 ביאור החילוקים בין ב"ש לב"ה בכל השס' 

ע"פ מחלוקתם בענין שמים וארץ
ואולי יש לומר הביאור בכך, שדברי כ"ק אדמו"ר מה"מ לעיל לגבי מחלוקת ב"ש וב"ה, הם 

ה"יסוד" לכל פלוגתות ב"ש וב"ה בכל הש"ס, וכפי שיתבאר להלן. 

ובהקדים, דכל המחלוקות הכלליות של ב"ש וב"ה בש"ס, נחלקות בכללות לד' סוגים:

א. אם פוסקים את הדין ע"פ הצורה )הפן – הרובד והחלק הרוחני שבדבר ובענין( – שיטת 
ב"ש, או אחר ה"חומר" )הפן – הרובד והחלק החומרי והגשמי שבדבר( – שיטת ב"ה45. 

ב. אם פוסקים את הדין על הדבר ע"פ מצבו כשהיה "בכח" )אפשריות להיות( – שיטת 
ב"ש, או ע"פ מצבו כשהוא נמצא "בפועל" – שיטת ב"ה46.

)בדומה לכלל  ג. אם פוסקים את הדין על פי איך שרואים את הדבר כפי שהוא לפנינו 
א"אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות"( וע"פ תוכנו הכללי – שיטת ב"ש, או ע"פ פרטי הענין 

הסיבה והמסובב שלו – שיטת ב"ה47.

ד. מה שכ' הגאון הרוגוצ'ובי48 וז"ל: "ור"ל כך אם. . זמן אשר עדיין לא בא כו'". והיינו: 
האם כל שני' ושני' )וכן כל דקה וכו'( היא כלולה בזמן שלפני', או שכל שני' ושני' היא מציאות 
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חדשה שכרגע נמצאת, וכדלקמן.

וי"ל שכל מחלוקותיהם אלו מסתעפות מהמחלוקת דלעיל מהי הכוונה בבריאה.

מהם  וכמו"כ  העיקר,  הם  )הרוחניות(  השמים  ב"ש  שלשיטת  דמכיון  לבאר,  יש  ועפ"ז 
נשתלשלה הארץ )גשמיות( ומכאן למדים שגדר הנותן )"בכח"( הוא הקובע, משא"כ שיטת 
רואים מכאן שגדרו של  וכמו"כ היא נשתלשלה מן השמים, א"כ  ב"ה שהארץ היא העיקר, 

המקבל הוא העיקר )בפועל(.

ובפרטות:

צורה וחומר – בלקו"ש חכ"ד )ע' 98( מביא הרבי את חקירת הגאון הרוגוצ'ובי אם "עיקר 
הדבר – חומר )וגשם( הדבר, או ה"צורה" )ותוכן(. וכותב שם כ"ק אד"ש שהחקירה אם ה"ריבוי 
מכריע או האיכות, עולה בקנה אחד או מעין עכ"פ חקירה הנ"ל. והיינו, אם דיני התורה נפסקים 

ע"פ החלק הרוחני שבדבר )"צורה"( או ע"פ חלקו החומרי )והגשמי – "חומר"(.

מסתעפת  וחומר(  )דצורה  זו  שמחלוקת  ללמוד  ניתן  אד"ש  כ"ק  שמדברי  לומר  ויש 
כ"ק  כותב  הנ"ל(  תשמ"ח  )סה"ש  ט"ז  בסעיף  דהנה  הבריאה.  בענין  הכללית  ממחלוקתם 

אד"ש: 

"לדעת ב"ש – העילוי הוא "שמים" )רוחניות( . . ולדעת ב"ה – הכוונה בבריאת הארץ )לא 
ש"תצא" ממציאותה, אלא אדרבה( שתשאר במציאותה ובהגדרים שלה, גדרי הגשמי, אלא, 

שגדרים אלו יהיו ע"פ תורה".

שהעילוי הוא רוחניות, א"כ כל דבר בדיני העולם יש לפסקו  והיינו שב"ש ס"ל שמכיון 
ע"פ החלק הרוחני שבו. 

ובעומק יותר, י"ל: דב"ש ס"ל דמכיון שכל מטרת הגשמיות הוא שתתעלה לרוחניות, א"כ 
נמצא שהרוחניות היא )הסיבה לגשמי, ובמילא היא( העיקר.

משא"כ ב"ה סוברים, שהכוונה היא לפעול בארץ. ובעומק יותר: שלא רק שהמטרה היא 
כך "שבריאת  כדי  ועד  הוא בשביל המטה –  ענין ה"שמים – מעלה"  בארץ, אלא אף שגם 
השמים היא באופן המתאים לארץ", וא"כ יוצא שהעיקר הוא הארץ )ענין הגשמיות(, ולכן 

פוסקים את דיני התורה ע"פ החומר. 

"כח ופועל" – הובא לעיל בשיחת כ"ק אד"ש, כיצד מחלוקת זו מסתעפת ממחלוקת ב"ה 
וב"ש בענין בריאת שמים וארץ.

"כפי שהוא לפניך וע"פ התוכן הכללי או ע"פ פרטי הדבר הסיבה והמסובב" – בלקו"ש 
חט"ז )הנ"ל( כותב כ"ק אד"ש לגבי כמה ממחלוקותיהם של ב"ש וב"ה, שמצינו בהם סברא 
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וענין  מצב  הוא  קובע  לב"ש  קצת:  אחר  49( בסגנון 
או  הדבר  ופרטי  סיבת  ולב"ה  לפניך.  שהוא  כמו  הדבר 

המסובב שלו זהו קובע.
50( סנהדרין ו, סע"ב. וראה שו"ת נו"ב או"ח מהדו"ק 

סל"ה. 
"ראה  שוליים  בהערת  אד"ש  כ"ק  שם  51( ומציין 
שיהי'  ע"מ  שבא  הגר  לענין  כתב  ושם  כאן",  חדא"ג 
כה"ג, דלא גייריה הלל תיכף אלא עד לבתר הכי, אבל 
לכאורה מפשטות לשון הגמרא דקאמר 'גייריה' כשבאו 
– בכל ג' המאורעות – משמע שהלל גיירם תיכף שבאו 

אצלו. וכן מפורש בפי' רש"י ד"ה "גייריה". וראה תוס' 
שבהערה הבאה.

בגיליון  נסמן  ב.  קט,  ב.  כד,  יבמות  תוס'  52( ראה 
הש"ס שם.

53( וכמו שכותב כ"ק אד"ש בסי' ט: "ואילו לשיטת 
כגורם  זו  פעולה  ולראות  בפרטים  לעיין  צריך  ב"ה 
רואים  שמכאן  והיינו  מכך",  לנבוע  העלולה  לתוצאה 
שהמסובב הוא מפרטי הדבר. וכמו"כ לגבי זה שהסיבה 
סי'  בסוף  כ"ק אד"ש  מובן מלשון  היא חלק מהפרטים 

י"ב שמשמע במפורש כן. 

הענינים  נקבעים  התורה  שלפי  סוברים  ב"ש  הוא  לכך  "ההסבר  ח'(:  )אות  ובלשונו  כללית. 
בעיקר לפי תוכנם הכללי, כפי שהם נראים במבט ראשון49 )בדומה לכלל "אין לו לדיין אלא מה 
שעיניו רואות"50(, ואילו שיטת ב"ה היא, כי בכדי להכריע בדיני התורה יש להתחשב כפי שהם 

מתחלקים לפרטיהם, גם אם אין הם ניכרים מיד ויש צורך לחפש אחריהם".

ומביא כ"ק אד"ש דוגמא לדבר מהגמרא במס' שבת )לא, א( שם מספרת הגמ' על שלושה 
קירבם  הלל  להלל,  באו  כאשר  ואילו  אותם  דחה  ושמאי  שמאי,  לפני  להתגייר  שבאו  גרים 
אחד,  למקום  שלשתן  נזדווגו  ש"לימים  הגמרא  ומספרת  תנאי',  'על  להתגייר  שבאו  אע"פ 
אמרו: קפדנותו של שמאי בקשה לטורדנו מן העולם, ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי 
השכינה". ושואל דלכאורה יש להבין מהם סברותיהם של שמאי והלל, ששמאי ריחקם ואילו 

הלל קירבם51.

ראייתו הכללית,  הכריע, לשיטתו,  "אצל שמאי  וזלה"ק:  כ"ק אד"ש מחלוקתם,  ומבאר 
המשמעות הכללית של דבריהם לגבי אופן התגיירותם, וכאשר זו לא היתה כראוי, הוא דחה 
אותם. ואילו הלל, לשיטתו, דן בענין לפי הפרטים והסיבות לדיבורים אלו, והוא ראה שכל 
הגרים רוצים להתגייר באמת52, ודבריהם אלו נבעו מסיבה שולית של חוסר ידע על מהות כהן 

גדול וכדומה". 

והנה גם כאן י"ל, דהמחלוקת בין ב"ש לב"ה, מסתעפת ממחלוקתם בענין הבריאה.

שיש  אלא  המטה,  לגדרי  לחדור  אינו  ב"ש  לשיטת  העליונה  שהכוונה  שמכיון  והיינו: 
להעלות את הארץ לשמים )"והכוונה בבריאת הארץ – שישראל יפעלו בה ע"י התורה שגם 
אין  לדונו(  לנו  נתון  והוא  דינו  פורש  )שלא  דבר  כל  על  א"כ,  לדרגת שמים"(.  היא תתעלה 
להסתכל על פרטיו )והסיבה ומסובבה שגם הם בבחי' ירידה לפרטי הדבר53( אלא על "תוכנו 
הכללי" ו"כפי שהוא לפניך", כי העיקר זה הרוחניות, ועל הענינים הגשמיים מסתכלים כמו 
שמסתכלים על דבר טפל, שמסתכלים עליו בשטחיות ללא ירידה לפרטיו, אלא רואים רק את 

תוכנו הכללי.
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54( לשון כ"ק אד"ש לעיל.
55( ולהעיר מלקו"ש ח"ו ע' 83 שמסביר כ"ק אד"ש 
היסוד למחלוקתם הנ"ל "אם עיקר הבריאה הוא שהארץ 
תתעלה לשמים או שבארץ תחדור הרוחניות" – "מצד 
"העלם"  שהיא   – שמאי  בית  של  שרשם   – הגבורה 
בבריאת  שהתכלית  יוצא,  למעלה"  מלמטה  ו"העלאה 
ל"מעלה"  ותעלה  תימשך  שהיא  היא  הארץ,  ה"מטה", 
הלל  בית  של  שרשם   – החסד  מצד  ואילו   .  . לשמים 

יוצא,  למטה",  מלמעלה  ו"המשכה  "גילוי"  שהוא   –
שהתכלית היא המטה עצמו, ואף התכלית של ה"מעלה" 

היא ב"המשכתו" ובהתגלותו למטה". 
56( תהילים סח, כ. 

57( נסמן לעיל הערה 48.
58( ולהעיר מצפע"נ עה"ת )ויגש( שפי' שזהו משום 

סברת שמאי שאזלינן בתר הצורה )"נאה"(.

ובעומק יותר: מכיון שכל עניינה של הארץ הוא להתעלות לשמים )רוחניות(, א"כ יוצא 
שבארץ מצ"ע אין בה מעלה )ועד כדי כך שאומרים ב"ש נוח לו לאדם שלא נברא(, וא"כ מכיון 
לדון את  יש  ויותר מכך כל מציאותה היא להתעלות למעלה,  טפל,  שאין היא העיקר אלא 
הדברים שנמצאים בה כפי שהם לפניך – או בתוכנם הכללי – אי ירידה לפרטים, והיינו מכיון 

שהיא טפל, וא"כ יש להסתכל עליה באופן הנ"ל. 

אדרבה(  אלא  ממציאותה,  ש"תצא"  )לא  הארץ  בבריאת  ש"הכוונה  ס"ל,  ב"ה  משא"כ 
שתשאר במציאותה ובהגדרים שלה, גדרי הגשמי, אלא, שגדרים אלו יהיו ע"פ תורה54", והיינו, 
שמכיון שענין הבריאה הוא "כדי לפעול שהארץ במציאותה ובגדריה תהי' כפי הרצון". וא"כ 
מודגש הענין של גדרי הארץ לפעול בהם כפי שיהיו כפי הרצון, והיינו דכמו שבבריאת העולם 
ענין הבריאה הוא לפעול בבריאה עצמה ובגדריה, והיינו שהאלוקות חודרת לפרטי העולם – 
גדריו, א"כ גם דיני התורה נקבעים לפי הפרטים )והסיבה והמסובב הם גם חלק מהפרטים(. 
וע"כ דיני התורה נפסקים על פי "הסיבה המסובב והפרטים שבו55". ומכיון שגדרי העליון הם 
בכללות, לכן ב"ש ס"ל שצריך לדון את הדבר "כפי תוכנו הכללי". משא"כ גדרי התחתון הם 

באופן שישנה התחלקות לפרטים, ולכן ס"ל לב"ה שצריך לדון לפי הפרטים וכו'. 

"זמן – גילוי או חידוש" – בגמ' )ביצה טז, א( איתא: "תניא, אמרו עליו על שמאי הזקן, 
כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת. מצא בהמה נאה אומר: זו לשבת. מצא אחרת נאה הימנה – 
מניח את השניה ואוכל את הראשונה. אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו, שכל מעשיו לשם 
שמים. שנאמר ברוך ה' יום יום56. תניא נמי הכי: בית שמאי אומרים מחד שביך לשבתיך, ובית 
הלל אומרים ברוך ה' יום יום". וע"כ מסביר הגאון הרוגוצ'ובי57 וז"ל: "ור"ל כך אם . . זמן אשר 
עדיין לא בא". והיינו, ששמאי והלל פליגי גבי הזמן, האם הזמן הינו כלול בזמן שהי' לפניו 
וכרגע הוא מתגלה אלינו – שזוהי שיטת שמאי. או שהזמן הוא דבר חדש, והיינו, שכל שניה 
ושניה היא זמן שכרגע נמצא – שזוהי שיטת הלל. עפ"ז מסביר הרוגוצ'ובי את מה שמביאה 
הגמ' )לעיל( לגבי זמן קניית המאכלים לכבוד ש"ק אצל הלל ושמאי. שמאי קנה את המאכלים 
כבר ביום הראשון )אלא שבאם הוא הי' מוצא בהמה אחרת נאה58 ממנה עד שבת הוא הי' קונה 
אותה(, ואילו הלל קנה את האוכל בעש"ק. הסיבות לזמן קנייתם בזמנם אלו דוקא טמונות 
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59( ספר הליקוטים, אות ז', ע' קנו.
60( ובשוה"ג: "צ"ל: למטה נסקר למעלה באצי'".

61( בשוה"ג שם כ': "צ"ל מחלקי".
יוצא  הנ"ל  דמכל  להקשות,  יש  שלכאורה  62( אלא 

במחלוקת דלעיל. שמאי ס"ל שהזמן הינו כלול כבר בזמן שלפניו, וא"כ הרי שלכבוד שבת 
ניתן לקנות כבר ביום ראשון, מכיון שיום שישי )שבו עורכים את הקניות וכו'( נמצא כבר ביום 
ראשון )אלא שהוא בהעלם כנ"ל(. הלל לעומתו ס"ל, שהזמן הוא דבר שמתחדש וא"כ הזמן 

המתאים לקנות לכבוד שבת הינו היום השישי – היום הסמוך לשבת.

ואוי"ל כיצד גם מחלוקתם זו מסתעפת ממחלוקתם הכללית, ובהקדים מ"ש כ"ק אדמו"ר 
הצ"צ59 וזלה"ק: "הנה מבואר למעלה בשורש החלקות הזמן אלף שנה כיום אתמול, והנה הזמן 
דאלף שנה בא בהמשך הזמן רב בזה למטה כנ"ל, אבל למעלה אינו בא אלא בסקירה א', כענין 
המא' צופה ומביט עד סוכה"ד במחשבה אחת, והדמיון בזה כמו שבמח' יחשוב אדם ענין גדול 
ברגע אחד וברצונו לגלותו בדיבור יצטרך לדבר שעה ושתים כו', וכך בחי' הזמן באלף שנה 
למטה60 באצי' ביום א' וכיוצא, וכשבא לדיבור מלמעלה למטה נתחלק לאלף חלקים וכל חלק 
כלול לעצמו . . ברי כל אלף שנה נכללים ביום א' למעלה בסקירה א' כדמיון משך רבוי צירופי 

הדיבור שנכללים במח' א' כו' . .

ושורש הענין הוא כי כל שהוא למעלה יותר, הוא בחי' התאחדות והוא בבחי' התכללות 
מהרבה פרטים כא' כו', וע"כ ל' יום נכללים כא' בר"ח בלתי התחלקות ניכרת . . משא"כ כל 
שבא למטה יותר בא בבחי' הפירוד והתחלקות וע"כ כל שבא למטה יותר יתחלק הזמן ביותר 
לרבוי חלקים עד שבשנה . . יש שס"ה יום ובכל יום י"ב שעות . . וזהו זה היום תחלת מעשיך, 
לפי שבכל ר"ה ור"ה מתחדש נחלק א' חדש וחלקי61 הזמן דאלף שנה שנכללים כא' ביום דאצי' 
כנ"ל, והרי בו נתחדש עיקר הבריאה מחדש יש מאין לשס"ה יום שיבואו אח"כ מיום אח"כ 

מיום זה". עכ"ל.

והיינו, שמכאן רואים שגדר הזמן למעלה הוא שהכל כלול בנקודה א' )"שנכללים כא' ביום 
דאצי'"(, ולכן אולי יש לומר שלב"ש מכיון שאנו פוסקים בעוה"ז כפי המציאות למעלה, לכן 
כאן דנים את גדר הזמן שכל שני' ושני' היא התגלות של זמן שהי' לפנ"ז בהעלם. משא"כ 
לב"ה מכיון שפוסקים אנו לפי גדרי התחתון – עוה"ז, א"כ מכיון ש"כל שבא למטה יותר בא 
עד  לרבוי חלקים  ביותר  הזמן  יתחלק  יותר  כל שבא למטה  וע"כ  והתחלקות  הפירוד  בבחי' 

שבשנה" – לכן ס"ל שהזמן הוא מתחדש כל רגע ורגע.

כל  מסתעפות  שממנה  המחלוקת  היא  הבריאה,  בענין  זו  שמחלוקת  מובן  הנ"ל,  ע"פ 
דב"ש  לפלוגתות  "היסוד  הנ"ל:  בשיחה  אד"ש  כ"ק  לשון  יותר  מדוייק  ועפ"ז  מחלוקתיהם, 

וב"ה בדיני התורה", והיינו שמחלוקת זו היא היסוד לכל62 מחלוקות ב"ש וב"ה.
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אחת,  מסיבה  נובעות  וב"ה  ב"ש  של  סברותיהם  שכל 
וא"כ יוצא, שכל מי שסובר בסברת ב"ש או ב"ה, סובר 
)חכ"ד הנ"ל(  ובלקו"ש  הוא כמוהם בכל מחלוקותיהם, 
ע"פ  פוסקים  דבר  שכל  ס"ל  שר"ג  אד"ש  כ"ק  מסביר 
כ"ק  מסביר  )שם(  ה'תשמ"ח  ובסה"ש  שבו,  ה"צורה" 
מצבם  ע"פ  נפסקים  התורה  שדיני  ס"ל  שר"ג  אד"ש 
ניתן  כיצד  הנ"ל,  ע"פ  להבין  צריך  ולכאורה  ב"פועל". 

לומר שסובר שתי סברות הסותרות זו את זו. 
כ"ק  מסביר  שם(  )חכ"ד  בלקו"ש  בזה:  הביאור  וי"ל 
הוא  קובעת,  ס"ל שהצורה  לכך שר"ג  אד"ש: שהטעם 
איכות,  היא  עניינו  ונשיא   – נשיא  היה  שר"ג  משום 
והיינו שעניינו של נשיא הוא שהוא דוקא אחד – ולכן 
פסק ר"ג שה"איכות )וצורה(" קובעת. ועפ"ז מובן מדוע 
ר"ג ס"ל אזלינן בתר הצורה, אך אין זה בסתירה לסברתו 

במחלוקם הכללית של ב"ש וב"ה.
אם  וב"ה,  ב"ש  של  הכללית  שבמחלוקתם  והיינו: 
שהרוחניות  או  לשמים  תתעלה  שהארץ  הוא  העיקר 

שבמעלת  אלא  כב"ה.  ר"ג  סובר  הארץ,  בגדרי  תהיה 
ללמוד  שיש  כב"ה  ר"ג  לומד  אין  עצמה,  מצד  הצורה 
נשיא  היה  שר"ג  שמכיון  אלא  הבריאה,  מענין  זאת 
בעצמו  היה  )ר"ג(  שהוא  כפי  דבר  כל  על  הסתכל  הוא 
לא  אך  סברא,  אותה  את  סבר  שר"ג  והיינו,  )איכות(. 

מטעמם של ב"ש לפ"ע.
63( וע"פ הנ"ל יומתק דבר נוסף דבגמ' ברכות נח, ב. 
כותבת הגמ' שר"א בריה דר"א אמר לר"פ ולר"י: "כיון 
דחזתינכו חשבתינכו עלואי כשיתין רבוון בית ישראל, 
וברכינא עלייכו . . ברוך חכם הרזים. אמרו ליה חכימת 
כולי האי? יהבי ביה עינייהו ושכיב". והיינו שר"א בריה 
בירך  הוא  אותם  ראה  שכיון שהוא  לחכמים  אמר  דר"י 
ראיית  על  )שמברכים  הרזים"  "חכם  ברכת  את  עליהם 
מת.  והוא  ע"כ  הקפידו  והם  מישראל(,  ריבוא  שישים 
מכיון  עליו  הקפידו  שהם  הרוגוצ'ובי,  הגאון  ומסביר 
שהוא פסק ע"פ "הצורה" )כלומר מכיון שבאנשים אלו 
זו(,  60 ריבוא הוא בירך עליהם ברכה  ישנה איכות של 

וע"פ הביאור הנ"ל בשיחה, יוצא שאין כל חלוקה בין פי' הרוגוצ'ובי במס' חגיגה לפי' כ"ק 
אד"ש, מכיון שמחלוקת זו, היא היסוד לכל מחלוקותיהם. 

י
 ביאור הנ"ל ע"פ מכתב כ"ק אד"ש מה"מ 

דפלוגתות ב"ש וב"ה הם כשמודגש ענין הבכח
להיזהר  מורה, שיש   – בכח  בתר  ב"ש שאזלינן  סברת  להבין, שהרי  יש  אלא שלכאורה 
מהדבר אפי' מהסיבה שלו. ואילו סברתם לדון את הדבר "כפי שהוא לפניך" – בכללות ולא 
להסתכל על הפרטים, מורה שאין לשים דגש על הסיבה ומה שיסתובב? אך לפי האמור לעיל 

יובן שמכיון שהסברא של כל מחלוקות אלו היא אחת, ע"כ לא קשיא מידי. 

אמנם ביאור זה מתאים רק לפי איך ששורש הדברים למעלה הוא א', אך יש להבין כיצד 
כפי שזה השתלשל אין זה סותר.

ואולי יש לומר שהדבר יובן עפמ"ש כ"ק אד"ש מה"מ לרש"י זוין – )אג"ק חט"ו ע' רפו( 
"לא בכל דיני התורה נחלקו ב"ש וב"ה, אף שבכ"ד ישנו כח ופועל – כי אין מקום לסברא 
שהבכח מספיק, אלא בענינים ע"ד ענינים שבכח )מה שבעתיד חלק מהם, וכמו ר"ה, הכשר 

טומאה וכו' וכן נס וכמו בנ"ח( – שהוא משנה וכולל בתוכו גם העתיד". ע"כ.

והיינו, שמחלוקתם של ב"ש וב"ה היא בדברים שכאשר הם במצב של "בכח" – נקודת 
מהכלליים ביותר של התורה – ולדוגמא  )וי"ל שכלל זה הוא כלל  עניינם שבכח מודגשת63 
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 – בנימוסא64"  הלך  לקרתא  "אזלת  חז"ל  מאמר  ישנו  הרי   – ב"עולם"  נפש",  שנה  ב"עולם 
והיינו שהיכן שישנה נקודה המודגשת יותר הרי שאזלינן אחרי'. ב"שנה" – ישנם ענינים אשר 
הגדרתם הם "דבר שהזמן גרמא" – ומפני' הרי שמשנים כו"כ סדרים קבועים, והיינו מפני 
שכאשר נקודה א' מודגשת הרי שצריך להיות בהתאם לכך. ב"נפש" – ישנו את הענין שמביא 
כ"ק אד"ש מה"מ )באריכות( וז"ל65: "היכן שנמצאים צריכים להיות כו' כל זמן שעוסק אני 
בזה צריך אני להיות כאן". )עיי"ש(. והיינו, שהיכן שהאדם נמצא שם צריך להיות – ואתיא 
כהנ"ל. אלא שלהעיר: שפעמים נקודה זו היא סימן של דברים שבקדושה, ולאו דוקא שהיא זו 

שמחייבת את התבטאותם באופן ישיר, ופעמים שהיא המחייבת אותם66 – ואכמ"ל(.

וע"פ הנ"ל ניתן להבין מדוע אי מחלוקתם של ר"נ ובני פלוגתתו עלה בקנה א' עם מחלוקת 
ב"ש וב"ה, היינו מכיון שב"ש וב"ה פליגי לגבי גדרי האדם )ובדרך ממילא יהי' השלכות על 

פיהם לגבי דיני התורה(, ואילו מחלוקתם של ב"ש וב"ה היא לגבי דיני התורה67.

וסברת ה"צורה" היא סברת ב"ש ו"העושה כדברי ב"ש 
חייב מיתה )ברכות יא, א(. 

וע"פ הנ"ל ממכתב כ"ק אד"ש, שב"ש ס"ל שאזלינן 
מדוע  יומתק  מודגש,  שהבכח  בזמן  זהו  "בכח"  בתר 
נאמר  ולא  וחומר,  צורה  במחלוקת  זה  סיפור  מפרשים 
אך  א',  אדם  יש  הרי  לפניך"  שהדבר  ש"כפי  שכיון 
ריבוא,  שישים  של  איכות  ישנה  הרי  לפרטים  בירידה 
אלא די"ל דמכיון שסברת ה"צורה" היא זאת שתשקף 
את הדין יותר מכל, כי סברת הדין מדברת כאן על כמות 
"שישים ריבוא", וכן על ברכה שקשורה עם "צורה", לכן 

מסבירים מקרה זה ע"פ הסברא הנ"ל. וע"פ הנ"ל יובן, 
וכן יש לדייק מכ"מ.

64( שמו"ר )וילנא( פרשה מז ד"ה ה ויהי שם.
65( ראה דבר מלכות לפ' פנחס ע' 303 )וראה בהערה 

43 שם וש"נ(.
66( ולדוגמא ראה לקו"ש חט"ז ע' 9.

ה"מציאות"  מהי  שכ'  הנ"ל  מפענ"צ  67( ראה 
 – המאמר  בגוף  הנ"ל  וע"פ  תורה.  ע"פ  ולכאורה   –
שמחלוקתם היא מה העיקר השמים או הארץ – לכאורה 

אתיא כהנ"ל.
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1( כן הקשה גם בחדא"ג מהרש"א )ותי' באו"א מדלקמן(.

היוצא מא"י דומה כמי שאין לו אלו-ה

הת' מנחם מענדל לוין

א
ג' שאלות גבי הדר בחו"ל

איתא בכתובות )קי, ב(: "ת"ר לעולם ידור אדם בא"י אפי' בעיר שרובה עובדי כוכבים, ואל 
ידור בחו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל, שכל הדר בארץ ישראל – דומה כמי שיש לו אלוה, 
וכל הדר בחוצה לארץ – דומה כמי שאין לו אלוה, שנאמר: "לתת לכם את ארץ כנען להיות 
לכם לאלהים", ]ושואלת הגמ' –[ וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוה? ]ומתרצת –[ אלא לומר 

לך: כל הדר בחו"ל – כאילו עובד עבודת כוכבים".

וצריך להבין:

א. מהי הסברא לומר )בהוו"א( שמי שאינו דר בארץ ישראל דומה כמי שאין לו אלקים 
ח"ו?

ב. לכאורה, גם בתירוץ הגמרא "כאילו עובד עבודת כוכבים" נשארת השאלה )ואינו מובן 
מה הוסיפה הגמ' בתירוצה1(, וכי העוון של מי שאינו דר בא"י נחשב חמור עד כדי כך שנאמר 
עליו שה"ה כעובד עכו"ם? ודוחק לומר שהפי' כאן הוא )כהמובא בחסידות ובכ"מ( "עבודה 
שזרה לו", שהרי – א. נקט "עבודת כוכבים" ולא "עבודה זרה". ב. גם את"ל הכי, מדוע נחשב 

כעובד עבודה שזרה לו?

והנה, בגמ' שם נאמר כהמשך להנ"ל וכראי' נוספת "וכן בדוד הוא אומר "כי גרשוני היום 
אלקים  עבוד  "לך  לדוד  אמר  מי  וכי  אחרים",  אלקים  עבוד  לך  לאמר  ה',  בנחלת  מהסתפח 
הנ"ל  השאלה  וא"כ  כוכבים".  עבודת  עובד  כאילו  בחו"ל  הדר  כל  לך,  לומר  אלא  אחרים"? 

מוסבת גם על דוד המלך, מנין לו )ומדוע( להשוות את היוצא לחו"ל לעובד עכו"ם.

]והנה, הרמב"ן )בהשגותיו לספה"מ דהרמב"ם( ציטט בדבריו מאחז"ל דידן, אך בשינוי 
לשון "כל היוצא ממנה ודר בחוצה לארץ יהא בעינך כעובד עבודה זרה", השונה מהל' אצלנו 
"כאילו עובד עבודת כוכבים", וזאת למרות שמציין בדבריו לתו"כ פ' בהר )פ"ה ה"ד(, לגמ' 



213 שער נגלה

)ס"ה(,  לפ' מסעי  ב'  חח"י שיחה  בלקו"ש  והנה,   )2
כותב וזלה"ק )בתרגום ללה"ק(: "באיסור היציאה מארץ 
ישראל ישנם שני ענינים: א( מצד קדושת הארץ )שזה 
נוגע גם לקיום המצוות התלויות בארץ(. ב( מצד בחירת 
בהמשך  ישראל".  לבני  שמסרה  ישראל  בארץ  הקב"ה 
אודות  שפסק  הרמב"ם  דברי  את  מביא  )ס"ט(  השיחה 
איסור היציאה מא"י, וכותב: "שאין הכרע מלשונו מצד 
איזה מב' הטעמים הוא איסור היציאה, מחלק א' בלשונו 
משמע שאיסור היציאה הוא "בגלל הקדושה המיוחדת 
משמע  שכן  השכינה,  השראת  מצד  בא"י  שישנה 

ע"ז",  עובד  כאילו  לארץ  לחוצה  ש"היוצא   מהלשון 
עכלה"ק. 

שעובד  שכשם  הוא,  לכאורה  בזה  הפשוט  וההסבר 
והולך  הקב"ה  ואת  הקדושה  את  )כביכול(  עוזב  ע"ז 
ארץ  את  שעוזב  מי  ונחשב  דומה  כך  אחרים,  לאלילים 
ישראל בה נמצאת השכינה וקדושתו של הקב"ה והולך 

לארצות העולם.
ואף שבזה נמצא יישוב נכון לשאלתנו בדבר השוואת 
ע"כ  לענות  ננסת  בפנים  אך  ע"ז,  לעובד  לחו"ל  היוצא 

באופן נוסף.   

לו  הייתה  ושמא  שלפנינו,  בגירסאות  )עכ"פ  ובכולם  מלכים,  הל'  ולרמב"ם  בכתובות  דידן 
גירסא אחרת בא' המקומות הללו( הלשון הוא "כאילו עובד עבודת כוכבים".

ולפי הלשון שתפס הרמב"ן אפשר ליישב שאלתנו, דאף שגם לגירסתנו אין הכוונה שמי 
שיצא מא"י עבר על "אנכי", ו"לא יהי' לך", אך עכ"פ המשמעות היא שחומרת מעשהו שווה  
לעובד עכו"ם והוא תימא כנ"ל, אך לא כן בלשונו של הרמב"ן, ש"יהא בעינך" משמעותו רק 
שאומרים לאדם כדי להרחיקו ממעשה זה, שישווה בעיניו ויחשיב את מעשיו בעיניו כאילו 
עובד עכו"ם. בפרט שמצינו כלשון זה בשבת )קה, ב( "המקרע בגדיו בחמתו . . יהא בעינך 
היום  יצה"ר,  דבריו "שכך אומנותו של  ומיד מסביר בעל המימרא את  זרה".  כעובד עבודה 
אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד עבודה זרה והולך ועובד". 
כלומר, שלכן עליו לראות את מעשיו כאילו עבד ע"ז, ע"ש העתיד שבסוף עתיד הוא )ח"ו( 

להגיע לידי ע"ז ממש. אך אין פי' הדברים שמעשהו שעשה שווה ממש לע"ז.

אלא שכאמור, זוהי רק רק לשונו של הרמב"ן, אך בגמ' ובתו"כ שלפנינו וכן הוא בלשונו 
של הרמב"ם לפסק הלכה ש"כל היוצא לחו"ל כאילו עבד ע"ז", וטעמא בעי2[.

ג. איך יסתדר המובא בגמרא זו עם מה שפסק הרמב"ם )הל' מלכים פ"ה ה"ט(: "אסור 
מן  או להציל  לישא אשה  או  ישראל לחוצה לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה  לצאת מארץ 
העכו"ם ויחזור לארץ, וכן יוצא הוא לסחורה", וכי בשביל דברים אלו נתיר לו לעשות משהו 

שחומרתו שווה לעובד עכו"ם ח"ו?

ב
ביאור נבואת בלעם

ויובן בהקדים, דהנה גבי נבואת בלעם אומר הכתוב )במדבר כד, יב־ג( "ויאמר בלעם אל 
בלק הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אלי דברתי לאמר: אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב 

לא אוכל לעבור את פי ה' לעשות טובה או רעה מלבי, אשר ידבר ה' אותו אדבר".
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גם בהיותם בארץ מצרים לא  לוי  3( ולהעיר ששבט 
השתעבדו לפרעה, אלא ישבו ולמדו תורה.

כתיב  אברהם  גבי  גם  שהרי  דרגות,  בו  יש  4( אמנם 

ב' דרגות, קודם  יש לומר שהם  ואולי  ה'",  "וירא אליו 
שפתח בלעם את פיו ולפני כן, שזהו"ע הוי' ואלקים. 

ופי' רש"י שם )ד"ה לעבור את פי ה'(: "כאן לא נאמר אל־הי כמו שנאמר בראשונה לפי 
שידע שנבאש מהקב"ה ונטרד".

והיינו, דבתחילת הענין, כששלח בלק את המלאכים אל בלעם נאמר )שם כב, יח( "ויען 
בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבוד את פי ה' אלקי 
לעשות קטנה או גדולה", ואילו כאן נאמר רק "לעבור את פי ה'", ללא תוספת המילה  ")ה'( 
ונטרד", דבתחילה היה קודם שהלך  אלקי". והטעם לכך הוא "לפי שידע שנבאש מהקב"ה 
לקלל את ישראל )שהרי ע"מ כן הלך, אף שלבסוף הפך ה' את קללתו לברכה(, ולכן ייחס את 
ה' אליו במילה "אלקי", ובזה ביטא את הקשר המיוחד והאישי שלו ביחס לה', משא"כ לאחר 

שהלך לקלל אמר רק את שם ה', ללא שייכות וייחוס אליו באופן פרטי. 

ג
ביאור הצ"צ שיצי"מ הייתה ע"י המשכת שם הוי' בשם אלוקים 

אהל  בזכות  אלא  ממצרים  ישראל  יצאו  "לא  פ"ו(  פ"ג  )וילנא(  )במדב"ר  במדרש  איתא 
מועד, )וממשיך: חוץ משבט לוי( ששבט לוי יצאו בזכות עצמן". 

אלקיכם  הוי'  "אני  כתיב  ביצי"מ  "הנה  תסב(:  ע'  )כ־ל(  הליקוטים  )ספר  הצ"צ  ומבאר 
לך  יהי'  הוי' עצמו  אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים", כלומר, ששם 
לאלקים בבחי' גילוי ממש . . ובחי' זו זהו"ע אוה"מ. כי מועד ע"ש ונודעתי לך שמה, שהוא 
לשון התקשרות והתחברות מלשון והאדם ידע המשכת שם הוי' למטה, שיהא שורה ומתגלה 
וכתוב(  צל,  לעשות  הוא  אהל  של  )דענינו  אהל  ע"י  זו  והמשכה  האמיתי.  ית'  יחודו  בנפש 
בצל ידי כסתיך הו"ע תומ"צ . . שבט לוי יצאו בזכות עצמם, והיינו לפי שלוי מלשון הפעם 
ילוה כו' שיש להם התקשרות עצומה לאוא"ס ב"ה3. ולכן מעצמם יש להם בחי' זו ד"להיות 
לכם לאלקים" בחי' ילוה אישי )ה'( אלי, אבל בכללות נש"י אין להם כח זה רק על ידי תורה 

ומצוות". ע"כ דברי הצ"צ.

וביאור דבריו )כהנראה לענ"ד( דשם הוי' אע"פ שהוא שם העצם ה"ה נעלה מכל השמות, 
ועם כל זה, ואדרבה, דוקא בגלל זה הוא בחי' מקיף על הנבראים ואינו מתגלה אליהם4 )ואפי' 

אצל האבות הוא לא נגלה, כמ"ש ושמי הוי' לא נודעתי להם(.

אמנם, שם אלקים, אע"פ שהוא שם נמוך והוא רק כינוי )עכ"פ ביחס לשם הוי'(, אעפ"כ 
הוא בבחי' פנימיות אצל הנבראים ומתגלה אצלם.
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הוי'  וגם שם  לא בתכלית השלימות  ודאי  5( אמנם, 
ובמכ"ש  השלימות,  בתכלית  השם  אינו  אצלו  המאיר 

מאברהם, כנ"ל הערה הקודמת. 
6( ולהעיר מדברי פרעה )שמות ה, ב( "מי הוי' אשר 
הוי'  לשם  כלל  שייכות  לו  שאין  מפני  בקולו",  אשמע 
אלא  הטבע.   – אלוקים  לשם  אלא  מהטבע,  שלמעלה 

שבלעם ידע על שם הוי' מפני היותו נביא.
אלוקים  שם  נוקט  פעמים  מדוע  קשה,  7( ועדיין 
א.  מדרגות.  ב'  שהם  ואוי"ל  הוי'.  שם  נוקט  ופעמים 
ב.  אלוקים.   – שהלך  לאחר   – פיו  את  שפתח  קודם 

לאחר שפתח את פיו – הוי'. ועצ"ע.
דרגות  ב'  בין  חלוקה  א.  חלוקות:  סוגי  ב'  8( ישנם 

וזהו דשם אלקים בגי' הטבע, היינו ששם אלקים הוא הוא המתלבש בטבע, ובכדי שגם שם 
הוי' שהוא שם העצם הנעלה ביותר יהי' בבחינת גילוי כבשם אלקים, הוא דוקא ע"י תומ"צ 
שהביא  וכמו  ית'.  עמו  מתייחד  קיומם  וע"י  ית',  רצונו  הם  והמצוות  חכמתו  היא  שהתורה 
הצ"צ הפסוק "אני ה"א גו'", היינו שלשם כך הייתה יציאת מצרים – בכדי שהוי' יהי' להם 

לאלקים.

אמנם, שבט לוי שלמדו תורה גם בארץ מצרים, וכן מלו את בניהם, כבר הוי מקושרים אל 
הקב"ה בארמ"צ והוא כבר הי' אצלם בבחי' גילוי.

ד
תוספת ביאור דזהו רק בישראל משא"כ באו"ה 

לתוספת ביאור: כתיב "רם על כל גוים הוי' על השמים כבודו, מי כהוי' אלקינו המגביהי 
הגויים  ד( שגבי  לד,  )מקץ  ומבאר אדה"ז בתו"א  ובארץ".  לראות בשמים  לשבת המשפילי 
כתיב רק שם הוי' דהוא מקיף עליהם ואינו מתלבש בתוכם, ולכך הם טוענים "על השמים 
כבודו", ואינו מתלבש בארץ )כי זו השפלה בשבילו(. אמנם, גבי ישראל כתיב "הוי' אלקינו" 
שהוא מתלבש בתוכנו. ולכן אנו טוענים שגביו ית' גם השמים וגם הארץ הם השפלה לגביו, 

ואעפ"כ "משפילי לראות בשמים ובארץ".

ועפ"ז יובן מדוע גבי בלעם בתחילה כתיב הוי' אלקי, שהוי' היה אצלו בבחי' פנימיות כמו 
שם אלקים5. אמנם, אחרי שהלך לקללם, אינו יכול לכתוב שני שמות אלו יחדיו, כי מאחר 
שנטרד ונבאש מלפני הקב"ה שוב אינו שורה אצלו בפנימיות, וממילא א"א ששם הוי' יהי' 
אצלו בבחי' אלקים היינו בפנימיות, ולכן אומר לפעמים הוי' ולפעמים אלקים, אך לא שניהם 
יחדיו. אמנם, בפ"ע יכול לכתוב גם שם אלקים, מאחר ומקבל משם זה, מבחי' אחוריים )תניא 
פכ"ב(, כמ"ש "מלך אלקים על גויים"6. אמנם בבנ"י ב' שמות אלו נכתבים יחדיו, שהרי לשם 

כך יצאו מארץ מצרים, "להיות לכם )אני – הוי'( לאלקים"7.

ה
מוסיף לחלק בין א"י – פנימי לחו"ל – מקיף 

המורם מכל האמור, דיש ב' בחינות. א. מקיף )חיצוני(8. ב. פנימי. הגויים הם המקבלים 
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למטה  )שהיא  וחיצוניות  פנימיות   – באלוקות 
מהפנימיות(. ב. חלוקה בין צורות גילוי במקום מסוים 
ומקיף  פנימיות   – באלוקות  אפי'(  )אחת  דרגא  של 
שורה  בו  התחתון  ולגבי  מהפנימיות(.  נעלה  )שהמקיף 
אליו  המקיף  שייך  פנימיות  בבחינת  גילוי  האלוקות, 
נחשב  זה  הרי  לגביו  ולכן  הנעלה,  המקיף  מבחי'  יותר 
כחיצוניות. ומהאי טעמא, הגויים שהם מבחי' חיצוניות 
)לגבי ישראל( יונקים מהמקיף, שהם נחשבים חיצוניות 

לגבי שם הוי'.
9( ועפ"ז מובן דבא"י נוהגות הרבה יותר מצוות מאשר 
בחו"ל, שהרי על ידי שהיהודי מקיים תומ"צ נעשה אצלו 

הצ"צ(.  בביאור  ס"ג  )כנ"ל  אלו־ה  פנימיות  בבחי'  הוי' 
וזה בא"י, כיון שהיא בבחי' פנימי )לתוספת ביאור: כל 
המצוות הם בבחי' פנימיות: יש מצוות השייכים למקום 
שהוא בבחי' פנימיות – ארץ ישראל – מצוות התלויות 
בארץ. ויש מצוות השייכות לאדם שהוא בבחי' פנימיות 
– עם ישראל – מצוות השייכות לכל יהודי בכל מקום. 

והקב"ה  קדושים  יותר  שהם  יהודים  יש  גופא  ובזה 
מיוחדים  ציווים  להם  יש  ולכן  בפנימיות,  יותר  אצלם 
וכגון שבט לוי )וכנ"ל ס"ג( שיש להם ציווים מיוחדים. 
נביא  כהנים.  שאר  לגבי  וכה"ג  לווים,  לגבי  כהנים  וכן 

לגבי שאר העם, ועוד כיו"ב(.

מבחינת המקיף, היינו חיצוניות )וראה פכ"ג בתניא שמקבלים מבחי' אחוריים דשם אלקים 
ולכן נק' בשם אלקים אחרים(. אך ישראל מקבלים מהאור הנעלה כמו שהוא בא ושורה בהם 

בבחי' פנימיות. 

שאר   – וחיצוניות  ישראל,   – )פנימיות  אלו  דרגות  שתי  יש  נפש  שבבחי'  כמו  והנה, 
האומות(, עד"ז הוא גם ב"עולם". ובכללות הוא החילוק בין חו"ל שיש בו קצת גילוי אלקי 
)בחי' חיצוניות( לבין א"י שיש בה הרבה גילוי אלקות, כמ"ש "ארץ אשר תמיד עיני ה' אלקיך 

בה" )בחי' פנימיות(.

ובהקדים, דהנה במכתב כללי מיום ו' תשרי תשל"ב מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ענין השמיטה 
בעבודת השם, וכותב: "ולמרות שדיני שביעית אינם נוהגים בחו"ל, הרי התוכן וההוראה מהם 
בתקפם הוא בכל המקומות". ובשוה"ג ציין: "אינם נוהגים בחו"ל – הביאור ע"פ קבלה, ראה 
לקולוי"צ אגרות ע' רמז". ושם כותב, לאחר ביאור ענין השמיטה ע"פ קבלה – "זהו הכל רק 
בפנימיות העולמות . . ולכן מה ששייך ענינים אלו הוא בא"י דוקא שהיא פנימיות העולם ארץ 
הקדושה. ושם נוהג שמיטת קרקע. והיא שייכת לישראל שהם ג"כ בחי' פנימיות לגבי שארי 
האומות". ע"כ לשונו בנוגע לענינינו. הרי מכאן שארץ ישראל היא בחי' פנימיות לגבי חו"ל9. 

וכמ"ש "ארץ אשר תמיד גו'".

ובכללות  יש נפשות שהאלוקות מתגלה בהם בפנימיות –  ובסגנון אחר: כשם שבנפש, 
נש"י – ויש נפשות שהאלוקות מתגלה בהם באופן מקיף – נפשות עכו"ם, עד"ז יש במקום 
ובזמן, דיש זמנים שהאור מאיר בהם בפנימיות – כבשבת וחג, משא"כ ימות החול שהם מבחי' 
חיצוניות. יש מקומות שמאיר בהם האור בפנימיות )ארץ ישראל, בתי כנסיות, ביהמ"ק( ויש 

מקומות מהאור מאיר בהם בחיצוניות )חו"ל(.

וע"פ כל זה יש לבאר את דברי הגמרא שהיוצא מארץ ישראל לחו"ל ה"ה כמי שאין לו 
אלו־ה, דהיינו, שאין לו את ההמשכה של גילוי אלוקות הנעלה בהתלבשות ובפנימיות. שהרי 
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10( ולהעיר מביאור כ"ק אד"ש מה"מ )לקו"ש חט"ז 
משפטים א, ס"ה בשם השל"ה( עה"פ "זה א־לי ואנוהו", 

דע"י שהוא אלקים שלי אזי אני והוא ל' חיבור. עיי"ש.

11( דמכלל לאו אתה שומע הן, וראה בגמ' שם בראש 
הדף עה"פ "את דכא )ביטול( אשכון".

שם "אלו־ה" )אלקים( מורה על גילוי אלוקות באופן פנימי, שישנה דוקא באה"ק ולא בחו"ל, 
שם ההשפעה מבחי' "רם על כל גוים", היינו מבחי' הוי' והיא השפעה באופן מקיף, ומכיון 
שיוצא לחו"ל, משמעות הדבר שאין לו )כשהוא שם( "אלו־ה". וענין זה נשאר גם למסקנא, 

וכדלקמן.

ו
ע"פ הנ"ל יבוארו עוד מאמרי רז"ל בנוגע לא"י 

"אוירא  ב(  )קנח,  בבא בתרא איתא  בגמרא  דהנה,  ישראל.  עוד במעלת ארץ  ויש לבאר 
דארץ ישראל מחכים". והפירוש הפשוט בזה הוא שמתווסף בהבנת האדם ובשכלו, וכמובא 
)ולהעיר מענין  יכול להשתנות פסק הדין, ומשא"כ בחו"ל  שם בגמ' שלאחר העלי' לאה"ק 

"במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבל" )סנהדרין כד, א((.

ויש לבאר בדא"פ, ע"פ חסידות: חכמה הוא כ"ח מ"ה, ומורה על ביטול )ראה תניא פי"ט 
ועוד(, וכמו שאמר משה "ונחנו מה" )שמות טז, ז(. ואוירא דא"י מחכים היינו שא"י מוסיפה 

בהחכמה, היינו בביטול האדם.

בדא"ח  בריבוי מקומות  כמבואר  בהא תליא,  דהא  אלו.  פירושים  בשני  לתווך  יש  ואולי 
ובפרט בתו"א ובלקוטי לוי"צ, דקודם צ"ל ביטול ואח"כ צריך לגשת אל הלימוד, היינו שע"י 
הביטול )הפי' דחכמה ע"פ חסידות( מיתווסף אצלו הבנה והשגה )הפי' דחכמה ע"פ הפשט( 
]וראה אג"ק חי"ז ע' עב, דאם לומד מתוך ישות, ככל שמחדש חידושים בתורה אינו מוסיף 

חכמה אלא טפשות[.

והנה, איתא בסוטה )ה, ב( שהקב"ה אמר על בעל גאוה )היפך הביטול( "אין אני והוא10 
ונתווסף בו ביטול, אזי אומר עליו הקב"ה  יכולים לדור". נמצא, שע"י שהאדם נמצא בא"י 
"אני והוא יכולים לדור"11, היינו שהקב"ה נמצא אצלו בבחי' פנימיות, והרי זהו תפקידו של 
שם אלו־ה, כנ"ל. ושוב עולה לנו שהיוצא מא"י ומפסיד הענין ד"אוירא דא"י מחכים", היינו 

הביטול, ונחסר אצלו הענין של אלו־ה, ולכן ה"ה "כמי שאין לו אלו־ה".

ויש לומר שתוכן הביאור מובא בפסוק שהובא בברייתא "אני ה"א אשר הוצאתי אתכם 
מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלקים", ומבאר בתו"א )בשלח סא, ד( 
זו  לדרגא  שמגיע  וע"י  ושפלות,  הכנעה  מלשון  הוא  דכנען  כנען",  יושבי  כל  "נמוגו  עה"פ 
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"אני  הביטול  ע"י  )שהרי  פנימיות  בבחי'  לכם לאלקים",  "להיות  בו המשך הפסוק  מתקיים 
והוא יכולין לדור", כנ"ל(.

וע"ז מקשה הגמ', מדוע יהא כמי שאין לו אלו־ה? ויש לבאר קושייתה, שאע"פ שבבחי' 
מקום נחסר ענין אלו־ה מצד היותו בחו"ל, אבל הרי מצד בחי' נפש יהודי הרי פשיטא דיש 
לו את הענין של "אלקים" - גילוי אלוקות באופן פנימי, )אלא שכשהוא בבחי' מקום קדוש, 
ניתוסף בו ממה שהוא מצ"ע. ואעפ"כ, גם מה שהוא מצ"ע יש לו בחי' "אלו־ה", שהרי על 
כל נפש אומר אדה"ז שהיא "חלק אלו־ה ממעל ממש" והיא הרי נכנסת ומתלבשת בפנימיות 
בגוף הגשמי )ראה דבר מלכות ש"פ וירא ה'תשנ"ב ס"ו ובהערה 24(. ועוד, שהרי יש לו את 

בחי' "אלו־ה", ממה שמגיע ע"י תומ"צ וכד'(.

וע"כ מתרצת הגמ' "אלא לומר לך כל הדר בחו"ל כאילו עובד עכו"ם". והיינו, שעבודת 
ובריבוי  עשר,  עשתי  ביום  ד"ה  ח"ג  מלוקט  סה"מ  )ראה  אלו־ה  מבחי'  ההיפך  היא  כוכבים 
מקומות בדא"ח(, שהרי הטעם לכך שהגויים רוצים לקבל מהכו"מ הוא מצד הריבוי שנשפע 

מהם, וגם בלא עבודה, אלא שזהו רק מבחי' אחוריים.

מריבוי שהיא  רוצים השפעה  אינם  לכן  בפנימיות,  חיותם  את  וישראל מקבלים  ומאחר 
באופן של אחוריים אלא פנימיות.

ואם ח"ו הולך ישראל ועובד עכו"ם, הנה "אע"פ שחטא ישראל הוא", שעצם נשמתו היא 
בבחי' פנימיות, אלא שחסר אצלו את הקב"ה בבחי' פנימיות מצד פעולותיו כדמשמע בתניא 
וזהו  מלעמלה".  עליו  מקיף  בבחי'  "ועומד  מקרבו  הטוב  נסתלק  החטא  שבשעת  פי"א  סוף 
ראוי לקבל רק בחיצוניות, מ"מ הוא  "הדר בחו"ל", שאף שמצד מקום הוא  שאומרת הגמ' 
רק כעובד עכו"ם, דעדיין יש לו בחי' אלו־ה, היינו המשכה בבחי' פנימיות, מצד עצם נשמתו 

)והיינו שלא נימא שאין לו אלו־ה, אלא יש לו דרגא זו, אלא שהוא כעובד עכו"ם(12.

ז
יישוב הקושיות דלעיל )ס"א(

בחי'  בדרגת האדם, מצד  גם  נתווסף  ועי"ז  אלו־ה,  בחי'  היא  לעיל, שא"י  ע"פ המבואר 
נפשו, יומתקו דברי הרמב"ם )הל' סנהדרין פ"ד ה"ב( "אין קרוי א־להים אלא בי"ד שנסמך 
בא"י בלבד". ועד"ז בהמשך דבריו )ה"ו( "אין סומכין זקנים בחוצה לארץ" – כי המקום גורם.

ולפי כל הנ"ל מובן הטעם שמותר לצאת מא"י לחו"ל לצורך ד' דברים, וכדלקמן:

12( ואולי זהו כוונת המהרש"א בסוף דבריו גבי תירוץ הגמרא.
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לימוד תורה – מאחר ועי"ז מתאחד הלומד עם הקב"ה "מכל צד ופנה", והרי זה "כמחבק 
דבר  זה  ואין  מאחר  מא"י,  יותר  שנעלה  פנימיות,  בבחי'  אצלו  שהקב"ה  היינו  המלך",  את 

שמחוץ לאדם )שמוסיף בו(, כי אם שע"י לימוד התורה מתאחד האדם עצמו עם הקב"ה.

ועפ"ז יובן מ"ש הרמב"ם )הל' מלכים פ"ה הי"ב( "כשם שאסור לצאת מא"י לחו"ל, כך 
אסור לצאת מבבל לשאר הארצות, שנאמר 'בבלה יובאו ושמה יהיו'". דלכאורה מהו הדמיון 
והאיסור לצאת  ביניהם, שהרי לפי הנ"ל האיסור לצאת מא"י הוא מפני שהוא בחי' פנימי, 

מבבל הוא מפני שלשם נשלחו בגלות13?

אלא הענין בזה )וראה ג"כ במאירי לכתובות קיא, א( שהאיסור לצאת מבבל הוא מאחר 
והוא מקום של בחי' תורה – בחי' פנימי )ע"ד ומעין א"י, שהרי אותיות התורה מזככות את 

האויר, וראה "היום יום" ט' סיון(. ולכן השווה אותם הרמב"ם באיסור היציאה מהם.

לישא אשה – מבואר בארוכה בדא"ח )ראה סה"מ תרנ"ט בתחילתו, ועוד( החילוק בין איש 
לאשה, שהאיש הוא המשפיע בבחי' נקודה הוא נותן הטיפה, והאישה היא המקבל העושה את 
הולד, והוא ע"ד החילוק שבין חכמה – נקודה – ברק המבריק, לבין בינה שהיא התפתחות 

החכמה.

וזהו גם שבאיש, יש האות יו"ד המורה על חכמה. ובאשה, האות ה"א שהיא כנגד בינה 
)י – חכמה, ה – בינה(. וכדאיתא בגמרא )נדה מה, ב( "בינה יתירה נתן הקב"ה באשה יותר 

מבאיש".

והנה, בינה נתפס הרבה יותר בנפש ובשכל האדם, שלא כחכמה שהוא בחי' מקיף, ולהעיר 
מהפס' )תהלים מה, יד( "כל כבודה בת מלך פנימה".

זכו שכינה שרויה ביניהם )שהרי חילק את  יז, א( "איש ואשה  וכן מצינו בגמרא )סוטה 
שמו ושכנו ביניהן יו"ד באיש וה"י באשה – רש"י( לא זכו אש אוכלתן )שהקב"ה מסלק שמו 

מביניהן, ונמצאו אש ואש – רש"י(. והיינו שהקב"ה שורה ביניהם בבחי' פנימיות. 

)לקו"ש חל"ו  כ"ק אד"ש מה"מ  בזה  ומבאר  הוא בהא ד"שלשה שותפין באדם",  ועד"ז 
פר' יתרו שיחה ב'( דכח ההולדה הוא בכח הא"ס, והיינו שבאיש ואשה שורה – בפנימיות – 

אוא"ס.

זה בשאר הנבראים:  "ויש חילוק עיקרי בין כח ההולדה בישראל לכח  וכמ"ש שם ס"ה: 
בשאר נבראים שאין בהם נשמה קדושה, הרי כח ההולדה שהוא כח א"ס שלמעלה מהבריאה 

13( בלקו"ש חח"י שם ס"ח מבואר טעם איסור הוצאה מא"י באו"א ושטעם זה שווה באיסור יציאה מבבל, אך כאן 
נתבאר באו"א.
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. . ע"ד כח מקיף שלמעלה ממציאותם: משא"כ בישראל  נוסף על עצם מציאותם  הוי דבר 
שמצד מעלת נשמתם יש בהם הארת א"ס הרי כח זה הוא באופן שמתייחס עמהם והוא חלק 

ממציאותם". ע"כ.

והנה, בחי' פנימיות שבאשה הוא נעלה מבחי' זו שבא"י, שהרי א"י אינה כגופו משא"כ 
אשתו ש"כגופו דמיא" – )ברכות כד, א ועוד(.

להציל מן הנכרים – דהוא פיקוח נפש של יהודי, והיינו הצלת בחי' אלו־ה, בחי' פנימי 
בנפש )שהרי כל יהודי הוא "חלק אלוקה"(, שנעלה מא"י, פנימי בבחי' עולם. ועוד, הרי זה 
ע"ד "חלל עליו שבת אחת בכדי שישמור שבתות הרבה" שעי"ז אח"כ יוסיף היהודי בתומ"צ, 

בחי' פנימי.

פר'  חכ"ג  )לקו"ש  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ביאור  ע"פ  יובן  זה  ענין   – לסחורה  הוא  יוצא  וכן 
בזה הוא,  והביאור  מטו"מ – מנ"א( הטעם שמבקשים בתפילה על צרכים גשמיים בדוקא, 
וכידוע שהנשמה  יהודי דוקא )ראה תניא פמ"ט(,  כי מאחר והקב"ה בחר בגופו הגשמי של 
נמשלה לזכר לעומת הגוף שנמשל לנקבה )ראה לקו"ש ח"א פ' חיי שרה(, והרי נקבה )אשה( 

היא בחי' פנימיות, כנ"ל. .

והיינו, שמותר לצאת "לסחורה", היינו לצורך גופו של היהודי שהוא נמשל לנקבה, שהיא 
בחי' פנימי לגבי האיש.

ד'  כמו  באדם  פנימיות  בבחי'  אינם  המצוות  שהרי  אסור,  אחרות  מצוות  לצורך  אמנם, 
הדברים הנ"ל שהם מתאחדים עם האדם ממש, אף שהם ג"כ בחי' פנימיות )כנ"ל ס"ג(.

ואף שגם בד' המצוות הנ"ל מפסיד המצוות התלויות בארץ, מ"מ ה"ז כירידה לצורך עלי' 
שהיא מותרת, וזה דוקא בד' הדברים הנ"ל.
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1( משנה, סנהדרין ו, ב.
2( שם מג, א.

3( עירובין סה, א.

יח. שו"ע  כט,  יח. מכירה  ד,  4( עיין רמב"ם אישות 
אבן העזר מד, ג, ועוד.

5( כתובות ח, ב.

 היוצא ליהרג - משקין אותו 
קורט לבונה בכוס של יין

הת' ישראל אלפסי

א
דברי הגמ' דמשקין את היוצא ליהרג והקושיא ע"ז 

המומתין  דרך  התודה, שכן  לו  אומרים  כעשר אמות  מבית הסקילה  רחוק  "היה  שנינו1: 
מתודין, שכל המתודה יש לו חלק לעולם הבא, שכן מצינו בעכן שאמר לו יהושע בני שים נא 

כבוד לאלקי ישראל ותן לו תודה וגו' ויען עכן את יהושע ויאמר אמנה אנכי חטאתי וכזאת".

וק"ק דהנה שנינו בגמ' סנהדרין2: "דאמר רב חייא בר רב אשי אמר רב חסדא היוצא ליהרג 
משקין אותו קורט של לבונה בכוס של יין כדי שתטרף דעתו, שנאמר תנו שכר לאובד ויין 
למרי נפש, ותניא נשים יקרות שבירושלים היו מתנדבות ומביאות אותן". ופי' רש"י על אתר 

"ולא ידאג ויתמהמה בהריגתו". 

ועפ"ז אינו מובן מה יועיל הוידוי והרי אין דעתו מיושבת עליו.

ונראה ליישב ע"פ הא דשנינו3: "שיכור מקחו מקח וממכרו ממכר עבר עבירה שיש בה 
אלא  דבריו,  לכל  כפיקח  הוא  הרי  דבר:  כללו של  אותו,  מלקין  מלקות  אותו  מיתה ממיתין 
שפטור מן התפלה . . אמר רבי חנינא לא שנו אלא שלא הגיע לשכרותו של לוט, אבל הגיע 

לשכרותו של לוט – פטור מכולם". 

וכן נפסק להלכה4 ששיכור סתם הרי הוא כפיקח לכל דבריו, אך כיון שהגיע לשכרותו של 
לוט, אין דבריו כלום והרי הוא כשוטה.

וא"כ, גם כאן י"ל שקורט הלבונה בכוס היין, לא טורפין את דעתו עד כדי כך ששוב לא 
יבין מה אומר בוידוי, אבל מקילים על צער ופחד המיתה. וכמו דאיתא5: "אמר עולא, ואמרי 
לה במתניתא תנא: עשרה כוסות תקנו חכמים בבית האבל", ופי' רש"י: "להרבות לו בשתיה 
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6( יומא פז, ב.
7( הלכות סנהדרין פי"ג ה"ב.

8( בדף מג, א.

כדכתיב תנו שכר לאובד ויין למרי נפש", הרי לנו שיין מפיג את הצער ואת הפחד. אך כל עוד 
לא הגיע לשכרותו של לוט, והרי הוא כפיקח לכל דבריו.

ב
ביאור ע"פ המהרש"א דבשכרות קלה יכול להתוודות 

אך עדיין אינו מובן, דהרי מהא משמע דבתפילה אין השיכור מתפלל, והיינו משום דאינו 
יכול לכוון דעתו. וא"כ היאך בשכרותו יכול לומר וידוי, והרי הוידוי הוא כתפילה, ושיכור אינו 

יכול לכוון דעתו. 

ויש להביא ראי' ששיכור אינו יכול לומר וידוי, מהא דאיתא6: "תנו רבנן מצות וידוי ערב 
יום הכפורים עם חשכה. אבל אמרו חכמים יתודה קודם שיאכל וישתה, שמא תטרף דעתו 

בסעודה", ומסביר רש"י על אתר: "שמא תטרף דעתו – מחמת שכרות". 

ונראה לומר ההסברה בזה, ע"פ דברי המהרש"א שם וז"ל: "מדמה לה לעניים שאין דרכו 
של עני ביין וכדקאמר ולא מיין, ואעפ"כ היא שכורה מטרדת הגלות שלא תוכל לכוין בתפלה, 
לגמרי,  ולא שיהי' פטור  בכוונה כפרש"י  יוכלו להתפלל  כדמסיק שפטור מדין תפלה שלא 
ולא בעי לאוקמא בשכרותו של לוט ופטור מכלום, דטרדת הגלות לא מגיע את ישראל אלא 

לשכרות שאינו של לוט, דהיינו שלא יוכלו לכוין יפה בתפלה וק"ל".

מגעת  קלה, שלא  היא שכרות  הלבונה  וקורט  מהיין  כתוצאה  וא"כ, אפש"ל שהשכרות 
יכול  ועדיין  כ"כ,  לכוון  )וצריך(  יכול  שאין  אלא  לגמרי,  פטור  לא  ולכן  לוט.  של  לשכרותו 

להתוודות.

ג
שיטת הרמב"ם דהוידוי קודם להשקיית קורט לבונה והקושי ע"ז

והנה, כל הנ"ל הוא לפי ההנחה הפשוטה )וכדלקמן(, ששתיית כוס הלבונה קודמת לוידוי. 
בכוס של  לבונה  "ואחר שמתוודה משקין אותו קורט של  אך הנה מצינו מפורש ברמב"ם7: 
יין כדי שתטרף דעתו עליו וישתכר, ואחר כך יהרג במיתה שהוא חייב בה". היינו דלשיטת 

הרמב"ם היה הוידוי קודם להשקיית כוס הלבונה.

וצלה"ב: מניין מקורו של הרמב"ם שהיה הוידוי קודם, והרי מסדר הדברים בגמ' לא משמע 
כך כלל וכלל, דקודם שנינו8: "היוצא ליהרג משקין אותו קורט של לבונה בכוס של יין כדי 
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9( בדף מד, ב.
10( פ"ב, ה"ט.

11( תנחומא פקודי סוף ב.

שציין  תורה",  למשנה  וציונים  "מ"מ  בס'  12( וראה 
מדרש זה כמקורו של פסק הרמב"ם, וצ"ע.

13( סנהדרין מה, א.

שתטרף דעתו", ורק לאחמ"כ9 אומרת הגמ': "היה רחוק מבית הסקילה כעשר אמות אומרים 
לו התודה" וכו'. 

לבית  הדין  מבית  שיצא,  קודם  עוד  בפשטות  משמע  ליהרג",  "היוצא  שמהלשון  ועוד, 
הסקילה, )שרחוק ו' מילין משם(, ואילו הוידוי היה סמוך כעשר אמות לבית הסקילה.

ועוד, במסכת שמחות10 שנינו: "ומניחין אותן ]הנהרגין[ לדבר עם אחיהם ועם קרוביהם 
ובלבד שלא להשהות, ומשקין אותן יין ולבונה כדי שלא יצטערו, ומלמדין אותו להתוודות, 

שכל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא". 

ובגי' אחרת מצאתי: "בית דין שהיה הורג לא היה טועם כל אותו היום, ואין מניחין אותו 
אותו  ומלמדין  יצטער,  שלא  כדי  יין  אותו  ומשקין  לשהות,  בשביל  וקרוביו  אחיו  עם  לדבר 

להתוודות, שכל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא". 

ובמדרש11: "אם הוא מחויב סקילה מביאין לו יין טוב וחזק ומשקין אותו כדי שלא יצטער 
מן הסקילה ובאין העדים ועוקדין לו ידיו ורגליו ושמין אותו בבית הסקילה ולוקחין העדים 

אבן אחת גדולה שימות בה ושמין אותה על לבו"12. 

ומ"מ מכל הנ"ל משמע בפירוש ששתיית היין קדמה לוידוי, וא"כ קשה לשיטת הרמב"ם 
דכתב שקודם מתוודה, ולאחמ"כ משקין אתו קורט לבונה. 

ד
ביאור ע"פ פלוגתת הבבלי והירושלמי בענין גובה בית הסקילה 

ונראה לתרץ ולומר, שאכן, פסק הרמב"ם שהוידוי קודם לשתייה, אע"פ שע"ד הפשט אין 
זה מסתדר, ואין לכך מקור בגמרא. כי לרמב"ם ס"ל, שהיין וקורט הלבונה מביאין לשכרותו 
של לוט, ולאחר שתייתם לא יכול הנהרג לומר וידוי, ולכן דוקא לאחר הוידוי שותה הנהרג את 
היין והלבונה. ולא כמו שהעמדנו קודם, ששתיית כוס היין והלבונה, מביאים רק לידי שכרות 

רגילה.

אמנם, הא גופא צריך ביאור, מאי הכרחו של הרמב"ם לומר שיין וקורט לבונה מביאים 
וידוי, ועיקר,  לשכרותו של לוט, ולא סתם לשכרות רגילה, שלכן אחר שתייתם א"א לומר 

הכיצד יפסוק היפך דברי הגמ' כשלא מצינו שהדבר שנוי במחלוקת.

ויש לבאר זה, ובהקדים המובא בגמרא13: "בית הסקילה היה גבוה שתי קומות", ואומרת 
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15( שם, פט"ו.14( שם פ"ו ה"ה.

ורמינהו מה בור שהוא כדי  ומי בעינן כולי האי?  הגמרא "תנא, וקומה שלו הרי כאן שלש, 
להמית עשרה טפחים, אף כל כדי להמית עשרה טפחים! אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה 

אמר קרא ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיתה יפה". 

היינו דבית הסקילה יחד עם גובה ההרוג, מגיעים לשלש קומות, ומקשה הגמרא מדוע 
צריך גובה כ"כ, הרי שנינו שבבור י' טפחים יש כדי להמית? ומת' ר"נ שמשום הציווי "ואהבת 

לרעך כמוך", אנו ממיתים אותו במיתה מהירה וקלה.

ובירושלמי14: "וכמלוא קומתו של נופל הרי חמשה, הכא אתמר וכמלוא קומת הנופל הרי 
חמשה, ובבור של נזקין אתמר עד עשרה טפחים, לא דומה נופל מדעת לנופל שלא מדעת". 

ושנינו  גובה הנופל הוא חמישה,  יחד עם  בית הסקילה,  גובה  היינו דלשיטת הירושלמי 
שבבור י' טפחים יש כדי להמית? ומת' הגמרא, ששם מדובר בנופל שלא מדעתו, וכאן הוא 

מדעתו, ולכן צריך גובה יותר.

וצ"ע בחילוקי התירוצים בין הבבלי לירושלמי, ומה הביאם לתרץ באופן שונה.

וכתב ה"אור שמח"15 וז"ל: "מוכח מהירושלמי דבכל מקום דמדעת, שיודע שהוא נופל, 
"אולם  שם:  וממשיך  טפחים".  מי'  יותר  גבוה  אפילו  שרי,  ג"כ  למסרך  במה  לו  אין  אפילו 
הוא  כן,  משני  לא  דילן  דגמרא  ומה  מדעת,  כשנופל  ברגליו  להתחזק  דרכו  אדם  דגם  נראה 
מטעם דבגמרא דילן אמר רב חסדא שמשקין אותו קורט של לבונה שישתכר, ונאבד ממנו 
הדעת, והוי כנופל שלא מדעת בפתאום . . הרי שאינן מרגישין כלל וכלל, אמנם בירושלמי 

ובתוספתא לא נזכר זה, לכן משני שפיר דהוי נופל מדעת, וזה ברור". 

היוצא  משקין  שלבבלי  לירושלמי,  הבבלי  בין  חילוק  יש  שמח",  ה"אור  שלדעת  והיינו, 
אבל  פתאום.  וכנופל  דעת,  לו  שאין  כמי  הוא  והרי  יצטער,  שלא  כדי  ולבונה  ביין  ליהרג 
לירושלמי לא ס"ל כן, ולכן כשמפילין אותו מבית הסקילה, נק' כמי שיש לו דעת. ומשום כך 

לא תירץ הבבלי כירושלמי לחלק בין בדעת ובין לא בדעת. 

אבל, תימה לומר כדבריו – שלדעת הירושלמי ההרוג בדעת לגמרי, ולא משקין אותו כלל 
ביין ולבונה. שהרי הגמרא לומדת זאת באסמכתא מהפסוק "תנו שכר לאובד ויין למרי נפש", 
ולטעמייהו כיצד יפרש הירושלמי דברים אלו. ועוד דהרי מח' במציאות ממש היא, אם השקו 

הסנהדרין הנהרגין ביין ולבונה אם לאו.
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ה
ביאור שיטת הבבלי שהקורט לבונה משכר כשכרותו של לוט 

אלא, נראה לומר החילוק בין הבבלי לירושלמי בדרך אחרת. דהבבלי ס"ל שהיין והלבונה 
שמשקין את הנופל, מביאים את האדם לידי איבוד החושים לגמרי, וכשכרותו של לוט. ואילו 
תי'  ולכן  בעלמא.  החושים  טשטוש  לידי  רגילה,  לשכרות  גורמים  והלבונה  היין  לירושלמי, 
הבבלי "ברור לו מיתה נאה", ולא חילק כירושלמי, כי לדעתו האדם לגמרי לא בדעת, משום 
שהיין והלבונה מביאים לשכרותו של לוט. אבל לדעת הירושלמי, נקרא ההרוג בדעת, ולא 
משום  קומות,  חמישה  גבוה  הסקילה  בית  שגובה  הירושלמי,  כותב  ולכן  כ"כ,  היין  משכר 

שההרוג עדיין בדעת קצת. 

מפרשי  כל  שמציינים  )וכפי  כבבלי  פוסק  שהרמב"ם  דכיון  לומר,  נראה  כהנ"ל  וע"פ 
הרמב"ם שמקורו בגמרא דילן בסנהדרין(, ולבבלי ס"ל שבעת שמשקין את הנהרג הרי הוא 
שיכור כלוט. לכן כותב הרמב"ם שרק לאחר הוידוי משקין אותו ביין ולבונה, ולא לפני כן, כי 
אחר שמשקין אותו בלבונה ביין אין וידויו כלום, כיון שהוא שיכור כלוט, וכדפירשנו למעלה. 
אבל לירושלמי אפש"ל, שמשקין אותו בבית הדין, קודם שייצא לבית הסקילה, ורק אח"כ 

יאמר וידוי, וע"ד הפשט. 

ויש להביא לכך גם נפק"מ לדינא, אי הגיע לשכרותו של לוט או לטירוף חושים בלבד. 
שהרי כפי שאמרנו למעלה, שיכור סתם מקחו מקח, וגיטו גט, והרי הוא כפיקח לכל דבריו. 
וא"כ אם בדרך מאז שמשקין אותו ביין ובלבונה, ייתן גט לאשתו וכיו"ב, לדעת הבבלי )וכפי 

שפוסק הרמב"ם(, לא יהיו דבריו כלום, כי היין וקורט הלבונה מביאים לשיכרות כלוט.

וי"ל עוד נפק"מ, שאם אמרינן שטירוף הדעת הוא חוץ לדעת לגמרי, כשכרותו של לוט. 
אזי לאו דוקא שצריך להשקותו ביין, ואפשר להורגו כשישן וכו'. אבל אם הוא רק שמרפה 

חושיו, אז צ"ל דוקא קורט לבונה ביין.

ו
ביאור חדש בפלוגתת הבבלי והירושלמי 

אבל יש להקשות על חילוק זה, דהרי לא תיתכן פלוגתא במציאות בין הבבלי לירושלמי, 
אם יין ולבונה מביאים לשכרותו של לוט, או לא? והרי הדבר ניתן לבדיקה פשוטה.

ויין מביאים  אלא נראה לחדש, דהחילוק בין הבבלי לירושלמי הוא לא אם קורט לבונה 
לשכרותו של לוט או לא, אלא יותר מכן, דהבבלי והירושלמי חולקים אם משקין אותו ביין 
בלבד, או ביין ולבונה. דלדעת הירושלמי היו משקין אותו ביין בלבד, ולבבלי היו מביאים לו 
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הנכונה,  היא  זו  שגי'  מכאן,  להכיח  יש  16( ואולי 
וצ"ע.

17( על אתר.
שסובר  משמע,  ולכאו'  כך"  "כל  שכותב  18( ואף 

שהוא שיכור סתם, אבל י"ל שאמנם הנהרג שיכור כלוט, 
ולכן אין מקחו מקח וכו', אבל בצער המיתה, מרגיש גם 

שיכור כלוט.
19( סנהדרין ו, ב.

גם קורט של לבונה. ולכן לירושלמי שהיה זה יין בלבד, ודאי שלא מגיע מזה לשכרותו של 
לוט, אלא רק שמטרפים חושיו מעט. אך לבבלי שמערבים ביין גם קורט לבונה, אזי מאבד את 

חושיו לגמרי ועד שמגיע לדרגת שכרותו של לוט.

ויש להוכיח דכן הוא, שהרי בירושלמי לא מובא דין זה כלל, ובמדרש הנ"ל שהובא לעיל, 
לא כתוב שהשקו את הנהרג בלבונה, אלא ביין לבד. וגם בא' הגירסאות במסכת שמחות הנ"ל 
לא מובא שהיה ביין לבונה16, אבל בבבלי כתוב מפורש שהשקהו ביין מעורב בקורט לבונה, 

ויש לומר דבזה פליגי הבבלי והירושלמי.

ז
ביאור שיטת הרמב"ם דשותה הקורט לבונה במקום הוידוי

והנה, במאירי17 כותב: "היוצא ליהרג אחר שהתוודה ונתקרב למקום מיתתו, משקין אותו 
קורט של לבונה בכוס של יין כדי שתיטרף דעתו עליו וישתכר ולא ירגיש במיתתו כל כך18".

ונראה לומר בדקדוק הלשון "ונתקרב למקום מיתתו", היינו שמתקדם אחר שמתוודה עוד 
לכיוון בית הסקילה, ורק אז שותה את היין והלבונה. ולא כפי שכתב הרמב"ם, שבאותו מקום 

)י' אמות קודם בית הסקילה(, שבו מתוודה, בו גם שותה את היין והלבונה. 

"טעם  הרמב"ם:  דכותב  המשניות19  בפירוש  לשיטתייהו,  הולך  דהרמב"ם  בזה  והביאור 
קרוב  יהא  לדבר אם  יוכל  ולא  דעתו  ותטרף  יפחד  כדי שלא  רחוק מבית הסקילה  שמתודה 

למקום ההריגה", ולכן מתוודה י' אמות קודם בית הסקילה.

וא"כ, מובן מדוע לשיטת הרמב"ם באותו מקום שותה את היין, כי כבר קרוב לבית הסקילה 
מתחיל פחד המיתה. אך למאירי, דלא ס"ל כן, יכול לשתות היין גם קרוב יותר. וק"ל.
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1( ראה בכס"מ כאן ומה שתירץ, וכדלהלן.

בגדר האיסור ד"לא ילבש"

הרב שבתי יונה פרידמן
נו"נ בישיבה

א
דעת הרמב"ם והקושי בדבריו

בית השחי  כגון  הגוף  "העברת השער משאר  ה"ט(:  פי"ב  עכו"ם  )הלכות  כתב הרמב"ם 
ובית הערווה אינו אסור מן התורה, אלא מדברי סופרים והמעבירו מכין אותו מכת מרדות, 
בד"א במקום שאין מעבירין אותו אלא נשים כדי שלא יתקן עצמו תיקון נשים, אבל במקום 
שאר  שיער  להעביר  ומותר  אותו,  מכין  אין  העביר  אם  ואנשים,  הנשים  השיער  שמעבירין 

איברים במספריים בכל מקום".

וממשיך בהלכה יו"ד: "לא תעדה אישה עדי האיש, כגון שתשים בראשה מצנפת או כובע 
או תלבש שריון וכיוצא בו, או שתגלח ראשה כאיש, ולא יעדה איש עדי אישה, כגון שילבש 
בגדי צבעונין וחלי זהב במקום שאין לובשין אותן הכלים ואין משימין אותו החלי, אלא נשים, 
הכל כמנהג המדינה. איש שעדה עדי אישה ואישה שעדתה עדי איש, לוקין. המלקט שערות 
לבנות מתוך השחורות מראשו או מזקנו משילקט שערה אחת, לוקה, מפני שעדה עדי אישה. 
וכן אם צבע שערו שחור משיצבע שערה לבנה אחת, לוקה. טומטום ואנדרוגינוס אינו עוטף 

כאישה ולא מגלח ראשו כאיש, ואם עשה כן, אינו לוקה".

מתוך עיון בדברי הרמב"ם עולה כמה דברים שטעונים בירור: 

א. בהלכה ט' לגבי שער בית השחי כתב שכל האיסור הוא רק מדרבנן, משא"כ בהלכה יו"ד 
לגבי לבושי אשה וליקוט שערות כתב שהאיסור הוא מדאורייתא1. 

ב. בהלכה ט' בנוגע להסרת שער בבית השחי, כותב הרמב"ם שאם מנהג המקום שאף 
האנשים מעבירין את השער אין מכין אותו, ומשמע מדבריו שרק "אין מכין", אך לכתחילה לא 
יעביר השער, משא"כ בהלכה יו"ד לגבי לבושים, יוצא מדבריו שבמקום שנהוג שאיש לובש 
לבוש אשה מותר זאת לגמרי )"הכל כמנהג המדינה"(, ולכאורה איפכא מסתברא, כי באיסור 
זאת לגמרי  היה צריך להתיר  וא"כ  הסרת שער בבית השחי כתב שאיסורו מדברי סופרים, 
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במקום שנהוג שגם האיש מסיר שם שער, משא"כ לגבי לבושים במקום שלובש איש לבוש 
אישה מתיר זאת לגמרי אף שאיסורו מדאורייתא. 

ג. עוד תמוה, בהלכה יו"ד בנוגע למלקט וצובע שערו, לא תלה במנהג המקום משא"כ 
בנוגע לבית השחי ולבושים, תלה במנהג המקום. וצריך ביאור מאי שנא ביניהם. 

להיות  יכול  דהרי  גויים,  או  יהודים  הנהגת  פי  על  מנהג המקום, האם  נקבע  לפי מה  ד. 
שסתם גויים פרצו את הגבול ויוצא שהתהוות המנהג נבעה מאיסור, וא"כ למה נתיר זאת. 
אמנם, הרמב"ם כותב הכל כמנהג המדינה, המדינה דייקא דמשמע לפי גויי המדינה, אבל זה 

גופא צריך ביאור.

ב
השוואה בין הרמב"ם והשו"ע

והנה בשולחן ערוך )יורה דעה סקפ"ב ס"א( כתב: "המעביר שער בית השחי ובית הערווה 
אפילו במספרים כעין תער, היו מכין אותו מכת מרדות. במה דברים אמורים במקום שאין 
מעבירין אותו אלא הנשים, כדי שלא יתקן עצמו תיקון נשים, אבל במקום שמעבירין אותו 
בשתי  כהרמב"ם  שפסק  מדבריו  ומשמע  עכ"ל.  אותו".  מכין  אין  העביר  אם  האנשים,  גם 
הענינים, א. שזהו מדברי סופרים שלכן, רק מכים אותו מכת מרדות ואינו לוקה מהתורה. ב. 
יעביר אף במקום שאנשים מעבירין את השער. אלא שהרמ"א בהגהותיו  שמלכתחילה לא 
כותב: "ואפילו לכתחילה שרי, רק החברים נמנעים מכל מקום". והבאר היטב על אתר מדגיש 
"שרי, במקום שמעבירין אותו גם האנשים". וא"כ בענין הב' אינו כפסק הרמב"ם, אלא שרי 

לכתחילה, וצ"ע מהי סברת מחלוקתם.

בהמשך דבריו )בס"ה( כתב: "לא תעדה אישה עדי האיש, כגון: שתשים בראשה מצנפת 
או כובע או תלבש שריון וכיוצא בו, או שתגלח ראשה כאיש. ולא יעדה איש עדי אישה, כגון: 
שילבש בגדי צבעונים וחלי זהב, במקום שאין לובשין אותם הכלים ואין משימין אותו החלי 
אלא הנשים". גם כאן משמע שפסק כפסק הרמב"ם, שכאשר מנהג המקום הוא שאיש לובש 
לבוש אישה, אזי מותר לו מלכתחילה ללבוש בגד זה )ואף שלא הזכיר בפירוש שאם יעבור 
על כך הרי הוא לוקה היות וזה דאורייתא, יש לומר שהמחבר הזכיר רק את הענינים הנוגעים 
לזמן הזה, ובזמן הזה אין לנו את הכח להלקות )ראה שדי חמד כללים אות ל, כלל קטז, קטע 

ד"ה וכתב הרמ"א((. 

יוצא א"כ ששיטת המחבר היא כפי שיטת הרמב"ם, וא"כ גם על המחבר קשה הקושיה 
הנ"ל, שבדין שהוא מדאורייתא )לבישת בגדי אשה(, מתירים כאשר נהוגים האנשים ללבוש 
בית השחי( אפילו שמנהג  )העברת שער  דרבנן  בדין  לכתחילה, משא"כ  אישה אפילו  בגדי 
המקום שכן מעבירין את השער גם האנשים, מכל מקום לא מתירים זאת לכתחילה )אא"כ 
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שזוהי  סק"ג(  )שם  הגר"א  מביאור  משמע  2( וכך 
שיטת המחבר.

המהרש"א  ובגליון  הרעק"א  בחידושי  3( אבל 
)סקפ"ב( כתבו שדברי המחבר הם רק במקום שלא נהגו 
האנשים להסתכל במראה, עיי"ש. ובכנסת הגדולה שם 
כתב שלדעת המחבר זהו איסור תורה, ואם זהו לצורך 

רפואה אין בו משום לא ילבש ומותר.

לשון  שנקט  מדייק  סקי"ג(  )שם  הגר"א  4( אמנם 
שסובר  משום  'חייב',  לשון  נקט  ולא  בדוקא  אסור 
אדרבא  לפיו  אבל  מדאורייתא,  ולא  מדרבנן  שאיסורו 
המקום  מנהג  כאשר  אפילו  נאסר  איך  ביותר,  יוקשה 
המחבר  זאת  התיר  לא  )שהרי  מלקטים  גם  שגברים 
במקרה זה(, ובדבר שאיסורו מדאורייתא יהי' מותר אם 

גם גברים עושים כן.

נאמר שסובר כשיטת הרמ"א שמתיר זאת לכתחילה במקום שנהגו וכנ"ל2(. 

כדעת  סובר  שהמחבר  )כדלהלן(  רואים  אנו  לבן  שער  וצביעת  שער  ללקיטת  בנוגע  וכן 
הרמב"ם. דכתב )בס"ו( "אסור ללקט אפילו שער אחד לבן מתוך השחורות, משום לא ילבש 
גבר. וכן אסור לאיש לצבוע שחורות אפילו שערה אחת" )ומוסיף:( "וכן אסור לאיש להסתכל 
להסתכל  לאיש  "אסור  וז"ל:  המחבר,  כתב  )ס"ב(  ושם  קנ"ו,  לסי'  שם  ומצויין  במראה". 
במראה". וע"ז הגיה הרמ"א, וז"ל: "י"א הא דאסור לראות במראה, היינו דוקא במקום דאין 
ילבש גבר, אבל במקום שדרך האנשים  ואית ביה משום לא  דרך לראות במראה רק נשים, 
לראות ג"כ במראה, מותר. ואפילו במקום שנהגו להחמיר, אם עושה לרפואה שמאיר עיניו או 
שעושה להסיר הכתמים מפניו או נוצות מראשו שרי, וכן נהגו". מכך שהמחבר סתם לשונו, 
משמע שלא מחלק ואינו מתיר כאשר גם מנהג האנשים כן, משא"כ הרמ"א שמחלק בין אם 
נהוג כך או לא3. וכן בלקיטה וצביעה ששנאה בחדא מחתא עם איסור הסתכלות במראה, ואינו 
מחלק. וצריך ביאור מדוע אינו מחלק, כי הרי בלבושים אף שאיסורו מדאורייתא, תלה זאת 

במנהג, וא"כ גם בלקיטת וצביעת השיער לבן והסתכלות במראה יתלה במנהג המקום. 

והנה הבאר הגולה על אתר מסביר שהמחבר בכותבו 'אסור' )ללוקט שער לבן( כוונתו היא, 
שהוא אסור מדאורייתא, אע"פ שלא פי' במפורש שחייב ולוקה כפי שפירש הרמב"ם, ומכריח 
זאת כי כך פסק בבית יוסף על הטור, ולכן צ"ל שמ"ש המחבר אסור ר"ל אסור מן התורה, וא"כ 
אע"פ שאיסורו מן התורה הרי כמו שבנוגע ללבושים חילק בין אם נהוג כך או לא, כן צ"ל 
גם בלקיטת וצביעת שער, ולפי זה צריך ביאור מדוע כאן לא תלה זאת במנהג המקום, כפי 
שכתב לגבי בית השחי ולבושים אע"פ שגם לבושים איסורו מדאורייתא4. וגם בשיטת הרמ"א 
צריך עיון, מדוע לגבי בית השחי ומראה ובגדים כתב שאם מנהג הגברים כך אין איסור, ולגבי 

לקיטת וצביעת שיער לבן לא כתב כן.

ג
השגת הראב"ד וקושיא מהו יסוד מחלוקתם

הנה הראב"ד בהשגותיו על הרמב"ם כותב: "א"א לא מחובר שיהא לוקה באחת שלא אמרו 
אלא אסור, ועוד מאי עדי אשה איכא בחדא והא לא מינכרא מילתא הא כלל". עכ"ל. רצונו 
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)כ, ב. לגבי לקיטת שערות לבנות מתוך  לומר שממקור דברי הרמב"ם בגמ' במסכת מכות 
השחורות( משמע שאין האיסור מדברי תורה אלא מדברי סופרים, ומביא לכך סברא מדוע זה 
לא יאסר מדין תורה, משום שאין זה ניכר לעין שזה מעשה אשה רק מי שהכירו לפני כן, וא"כ 

מדוע יחשב לאסור מן התורה. 

הכסף משנה מיישב את דברי הרמב"ם. וז"ל: "ורבינו סובר דאפילו בחול אסור ולוקה נמי 
דכיון דמקרא יליף לה, מהיכי תיתי לן למימר דלא ילקה עליה". כלומר בגמ' במכות )כ, ב( 
הוזכר להדיא שאיסורו מן הפסוק "במלקט לבנות מתוך שחורות אפילו אחת – שהוא חייב, 
ודבר זה אפילו בחול אסור, משום שנאמר: )דברים כב( לא ילבש גבר שמלת אשה". ומכך 
שהגמ' למדה זאת מן הפסוק כיצד אפשר לומר שאיסורו הוא מדרבנן. אבל דוחק לומר כן, כי 
הריטב"א בחידושיו למסכת מכות )כ, ב( כתב איפכא שמהלשון "משום שנאמר" משמע שזה 
מדרבנן. וז"ל: "לישנא דמשום שנאמר משמע דלא איסור תורה קאמר אלא איסורא דרבנן" 

]ועיין ערוך לנר )מכות כ, ב( ושו"ת שרידי אש )ח"ב סי' מ"א([. 

וצריך ביאור מה הכריח את הרמב"ם לפרש שאסור )"אפילו בחול אסור"( פירושו אסור מן 
התורה )כפי שהבאר הגולה הסביר בדעת המחבר(, ולא כפשטות הלשון אסור שהוא מדרבנן. 
וכן מדוע הביאה הגמ' את הפסוק לומר שדין זה לומדים מהפסוק, אע"פ שמהלשון משמע 
שזה מדרבנן, כפי שכתב הריטב"א. ומהו יסוד המחלוקת בין הרמב"ם לראב"ד, שלכן הרמב"ם 

סובר שאיסורו מדאורייתא והראב"ד סובר שאיסורו מדרבנן.

ד
הקדמה ביסוד בגדר לא ילבש והנפק"מ בזה

בספר  הרמב"ם  דהנה  ילבש'.  'לא  לאיסור  היסוד  בהקדים  הנ"ל  בכל  ההסבר  י"ל  ואולי 
בתכשיטי  מתקשטות  שהנשים  כלומר  זה,  שמעשה  "ודע  כתב:  מ'(  ל"ת  )מצווה  המצוות 
הגברים או הגברים בתכשיטי הנשים, יש שהוא נעשה לעורר את הטבעים לשחיתות, כמו 
לכך.  המיוחדים  בספרים  שמפורש  כמו  ע"ז,  למיני  שנעשה  ויש  העמים.  אצל  שמפורסם 
ופעמים רבות שמתנים בעשיית מקצת הקמעות ואומרים אם המתעסק בזה הוא איש ילבש 
בגדי נשים ויתקשט בזהב ומרגליות ודומיה. ואם היא אישה תלבש השריון ותחגור כלי זין. וזה 
מפורסם מאד אצל בעלי הענין הזה". ובמורה נבוכים )ח"ג פרק מ"ד( מסביר ומפרט באריכות 
רבה את האיסור של לא ילבש מהטעמים הנ"ל. ובספר החינוך, הוסיף להסביר מדוע החלפת 
לבושים ימלא זימה וז"ל: "ואין ספק כי אם יהיו מלבושי האנשים והנשים שווים, יתערבו אלו 

עם אלו תמיד ומלאה הארץ זימה". 

מלשון הרמב"ם בספר המצוות משמע שהסיבה לאיסור "לא ילבש" נחלקת לשני ענינים. 
א. שאסור לעשות זאת כי מנהגים אלו מעוררים את השחיתות, וכפי שביאר החינוך שכך הם 
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5( והטעם שאיסורו רק מדרבנן ולא מדאורייתא, הוא 
משום שלא מינכרא בגלוי, אלא זהו במקומות המכוסים 

בזה  איסור  אין  מדאורייתא  לכן  והערווה(,  השחי  )בית 
)עיין כסף משנה(.

יתערבו אלו עם אלו ועי"ז מתמלאת הארץ זימה. ב. כי יש מיני עבודה זרה שחלק מעבודת 
נבוכים  במורה  שמבואר  כפי  איש,  בגדי  והאישה  אישה  בגדי  לובש  שהאיש  היא  האלילים 
הפרטים בזה. ויהי' נפקא מינה בין שני הענינים, כגון בלבוש של נשים שאין עוע"ז לובשים 
אותו, א"כ אע"פ שאין בו איסור משום עבודה זרה, מ"מ יהי' בו איסור מכיון שהוא מסוג לבוש 

כזה שמביא לידי זימה.

ה
ע"פ היסוד הנ"ל יבואר שיטת הרמב"ם

בנוגע למנהג המקום, שלפי  )הנ"ל( היא  ילבש  ועיקר הנפקא מינה בטעם האיסור דלא 
ששייך  בדברים  הם  השחיתות  שעיקר  פשיטא  שחיתות,  משום  הוא  שהאיסור  הא'  הטעם 
בהם יופי, ולא בסתם מנהג בעלמא שדרך האיש לעשות ולא האישה, כי האיסור הוא בדבר 
המעורר לזימה, וכפי שהסביר החינוך שההשתוות בין גברים לנשים נפעל ע"י התנאות שווה, 
וא"כ בדברים שמינכרא בהן שדרך האישה להתייפות בהן, לא יועיל מנהג המקום שגבר לובש 
לבוש אישה, אעפ"כ היות וזה מעורר לזימה וניאוף יהי' אסור, כי מסתמא מנהג המקום הזה 
נתהווה ע"י מושחתים, ומדוע נתיר לנהוג כך בה בשעה שרואים בבירור שמנהג זה מעורר 
לזימה. משא"כ בטעם הב' שהאיסור הוא משום שכך נוהגים עובדי עבודה זרה, א"כ זה תלוי 
נתהווה  האיסור  שכל  משום  עבודתם,  אופן  הוא  כיצד  מקום  אותו  של  זרה  עבודה  במנהגי 
דוקא ממנהג, לכן רק כך יחול על כך שם עבודה זרה, אבל אם נוהגים האנשים לעשות מנהגי 
 נשים, ולא משום עבודה זרה אין כל סיבה לאסור, משום שאין בזה כל שמץ איסור עבודה 

זרה. 

ועפ"ז אתי שפיר שיטת הרמב"ם ויתורצו הקושיות דלעיל, ועל ראשון ראשון:

הוא  שהמשותף  שער,  וצביעת  לקיטת  מאיסור  נובע  השחי  בבית  שער  הסרת  איסור 
למנהג  מקום  אין  שבהתייפות  היסוד  וע"פ  כאישה,  ולהתנאות  להתייפות  הוא  ששתיהן 
התייפות  מצד  לא  שזה  לבושים  לגבי  משא"כ  שם,  גם  קיים  לזימה  והחשש  היות  המקום, 
אלא משום שזהו ממנהגי ע"ז וכל איסורו תלוי במנהג, לכן אע"פ שהאיסור בבית השחי הוא 
מדרבנן5, אך היות ואינו תלוי במנהג לכן מלכתחילה לא נתיר להסיר שער, והרי תקון רבנן 
כעין דאורייתא )בלקיטה וצביעה( תקון, שלכן לא מתחשבים עם מנהג המקום, ולא עוד אלא 
שלכתחילה אסור, רק אם עשה בדיעבד לא יכו בו מכת מרדות, אבל בנוגע ללבושים שכל 
איסורו תלוי במנהג המקום, לכן כאשר מנהג המקום שאיש לובש לבוש אישה ולא מצד ע"ז, 

אין כל סיבה לאסור. 
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וכן במלקט וצובע אין טעם לתלות זאת במנהג המקום, כי עיקר הלקיטה והצביעה הוא 
משום התנאות והתייפות כאישה שלכן כפי שהוסבר לעיל, זה לא תלוי במנהג המקום, כי את 
החשש לזימה ע"י התנאות כאישה קיים גם אם נהוג כך, משא"כ אם זהו מעשה אישה כגון 
ללבוש שריון וכו' וכל האיסור הוא משום ע"ז, א"כ מוכרח לומר שכל האיסור תלוי במנהג 
המדינה"  "כמנהג  הכל  הרמב"ם  וכלשון  בעכו"ם  תלוי  המקום  מנהג  שעיקר  ויוצא  המקום. 

שמשמע לפי גויי המדינה.

וזה שהרמב"ם לא הביא בהלכה אחת את הדין של בית השחי עם מלקט וצובע, למרות 
ששתיהן נובעים מטעם זימה וניאוף, י"ל שרצה לאחד את ב' הדינים שנובעים מדאורייתא 
לחוד ואת הדין שנובע מדרבנן לחוד, וע"פ הכלל שהרמב"ם אינו נותן טעמים להלכות ודינים 

שבספרו יד החזקה )עיין כללי הרמב"ם פי"ב(. 

המצוות  בספר  לכך  היסוד  את  ביאר  עצמו  שהוא  כפי  הרמב"ם  שיטת  לפי  הוא  זה  כל 
)ובפרטיות במורה נבוכים(.

אך לשיטת הראב"ד אפשר לומר שיסבור שעיקר היסוד לאיסור "לא ילבש" זהו לא מדין 
זימה וניאוף, אלא כי זהו מנהג עבודה זרה ודין זה עיקרו מדאורייתא, וחכמים הם שגזרו משום 
דורש את הלשון "אסור" שהוא  יבואר שיטתו מאי טעמא  והשתא  כל התנאות כאישה,  זה 
ינהג  כי עיקר האיסור מדאורייתא שלא  וצובע שיער שזה מגזירת חכמים,  מדרבנן במלקט 

מנהג ע"ז.

ו
קושיא בביאור הנ"ל

אבל הסבר זה דחוק:

מצד הלשון – הפירוש "עדי אישה" הוא תכשיט האישה )עיין ט"ז וש"ך( וכן פירש רש"י 
)איוב מ, י( "עדה" לשון עדי ותכשיט. וא"כ א"א לומר שדברי הרמב"ם בהלכה י' אינו מטעם 

ייפוי כאישה, אלא רק שזה מנהג ע"ז.

נשים  בין  ההשתוות  אבל  ייפוי,  ע"י  לרוב  היא  הזימה  עיקר  אמנם   – הסברא  מצד  וכן 
לגברים נפעלת גם ע"י מעשים בעלמא, ומנין לחלק ולומר שאיסורם רק מצד ע"ז, וכאשר 

מנהג המקום שגם גברים עושים כן נתיר.

או  ע"ז  נובע האיסור האם משום  בכך שלא כתב ממה  מן הספר,  ובפרט שהעיקר חסר 
זימה, כי מעצם זה שמסביר למה בלבושים הדין כך, ובבית השחי ולקיטה וצביעה הדין שונה, 

א"כ הטעם לכך זה חלק מהדין והנפקא מינה תלויה בו )וכנ"ל(.
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ז
דיוק בדברי הרמב"ם והביאור ע"פ דברי הצ"צ

 ונראה לבאר את הנ"ל באופן אחר. ובהקדים כמה דיוקים בדברי הרמב"ם:

בתכשיטי  אנשים  או  האנשים  בתכשיטי  מתקשטות  הנשים  "היות  בסהמ"צ  מהלשון 
תעשה  "פעמים  לאיסור  הסיבה  בכוונת  אלא  המעשה,  בגוף  מחלק  שאינו  משמע  הנשים" 
לעורר וכו' ופעמים יעשה למינים מעבודת עובדי ע"ז וכו'". ומעשה האיסור הוא התקשטות 

שענינו הוא היופי, וזה גופא צ"ב משום מה אינו מחלק בגוף המעשה.

והנה בשו"ת צ"צ )יו"ד ח"א סצ"ג( דן בארוכה לגבי איסור גילוח הזקן, ובאות ט' מוכיח 
שיש בזה גם איסור לא ילבש, וז"ל: "ונראה דהענין לפי שהאשה אין לה שער בזקנה, ע''כ אף 
אם היא זקנה אם היא נאה נראית כבחורה, כי שער ראשה מכוסה, ולכן המלקט לבנות בכדי 
שיהא נראה בחור, ה''ז חשוב נוי אשה ממש. אף שבה אין שייך הפרט הזה דמלקט לבנות כו'. 
מיהו זה אינו דהא איתא פרק המדיר )דע''ב ב'( דבחצר אין איסור לאשה לילך ראשה פרועה. 
וכ''כ התוס' שם ובהג''א שם בשם מהרי''ח, וכ''כ הר''ן שם, ובשט''מ שם, וע' באה''ע סי' כ''א 
סעי' ב', ובא''ח סי' ע''ה במ''א שם ססק''ד. וא''כ שייך באשה מלקט לבנות מתוך שחורות 
משער ראשה, לכן לפירש''י דמלקט לבנות הוי מתנאה בנוי אשה ממש. מיהו י''ל דהא העברת 
שער שייך ג''כ באשה והוא שער בית השחי ובית הערוה, לכן אע''ג דהעברת שער הזקן אינו 
שייך באשה כיון דעכ''פ העברת שיער הוא מתיקוני אשה, א''כ כמ''כ העברת שער הזקן חשוב 
נוי אשה שהרי עי''ז נראה בחור. תדע דהא מלקט לבנות מתוך שחורות, לא שייך באשה בזקן 
כ''א בשער ראשה ואעפ''כ באיש חייב ע''ז גם בשער זקנו. וחשוב נוי אשה אע''פ שהפרט הזה 
לא נמצא באשה. א''כ כמ''כ בהעברת שער הזקן כיון דהוא בעצם ענין שעי''ז נראה בחור, א''כ 
חשוב נוי אשה, אף שהפרט הזה אינו באשה כיון דענין העברת שער הוא מתיקוני אשה בשער 

בית השחי ובית הערוה והעברה זו הוא נוי לאשה".

ולא  בחורה  להתראות  הוא מה שהיא מתנאה  מנוי האשה  כיון שעכ''פ  "ועוד  וממשיך: 
זקינה, דהיינו מה שמלקטת לבנות מתוך שחורות, א''כ כל ענין שהאיש מתנאה להיות נראה 
בחור ולא זקן, כגון שמלקט לבנות מתוך שחורות אף בזקנו, וכ''ש כשמגלח הלבנות והשחורות 
שנראה בחור, ה''ז מתנאה בנוי אשה, וכן אף אם כל שער זקנו שחור עכ''ז כשמגלחו נראה 

בחור יותר וזהו מנוי האשה ממש". 

ובאות י' מוסיף: "אבל גילוח הזקן זהו נוי האישה ממש, דלבד שעי"ז נראה בחור, עוד זאת 
שנדמה לאישה ממש, שהאישה אין לה שיער כלל, כ"א האיש יש לו זקן, ובזה ניכר הבדל בין 
איש ובין אישה, וזהו מנוי האישה מה שאין לה זקן שעי"ז נראית תמיד בחורה, אף אם היא 
זקינה ארבעים שנה, ואילו היה לה זקן אזי כשהייתה שלשים או ארבעים שנה היה נראה זקנתה 
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א"כ מנוי האישה הוא מה שאין לה שער זקן כלל, ולכן כשהאיש מגלח הזקן מתנאה בנוי אישה 
ממש, שהרי עי"ז נדמה בפרט זה לאשה שאין לה זקן ע"כ לובש שמלת אישה ממש". 

גורם  אדם  כאשר  והוא  ילבש,  לא  מאיסור  שנובעת  תולדה  שיש  מחדש,  בדבריו  הצ"צ 
לעצמו להיראות צעיר יותר, שמעשים אלו הם מעשי נשים שעושות זאת על מנת להתנאות 
יותר, ואע"פ שצעירות זו היא ביחס אליו, ולא עשה זאת להדמות לאישה או לבושי אישה, 
מכל מקום היות ואלו מעשי נשים אסור, והוכיח זאת ממלקט וצובע בזקנו שגם שם לא שייך 
באישה כי אין לה זקן, ובכל זאת נאסר משום שעצם המעשה להיראות צעיר הוא מעשי נשים. 
ומכאן יצא לאסור לגלח את הזקן מכ"ש שהרי בגילוח הזקן לא רק שנראה כך יותר צעיר, אלא 
ממש נראה כדמות אישה שאין לה זקן, ואיסורו בשנים: א. שלהיראות צעיר זה מעשה נשים. 

ב. שבכך נראה כדמות אישה.

חזינן שיש ב' ענינים באיסור לא ילבש: א. להידמות לאישה ואין אישה אלא ליופי, כגון: 
את  ולצבוע  ללקט  כגון:  נשים,  לעשות מעשה  ב.  וכיו"ב.  הזקן  גילוח  או  כאישה  להתקשט 
כלומר שאיסור  נובע מהראשון,  הענין השני  גם  ואעפ"כ  או להסתכל במראה.  הלבן  השער 
עשיית מעשה נשים הוא רק בכך שהוא מנוי האישה שבכך האישה נראית יותר צעירה, דהיינו 
שע"י מעשים אלו הוא נדמה לאישה, כי זהו גופא קישוט אישה ולכן עיקר האיסור גם במעשה 
נשים הוא ע"י התנאות דוקא, ולא סתם מעשים בעלמא )שנהוג שדוקא אישה עושה זאת( 

שעי"ז אינו נדמה לאישה אלא רק עושה מעשה נשים. 

ועפ"ז אפשר לומר שזה שבספר המצוות לא חילק במעשה האיסור גופא, כי כל האיסור 
הוא רק בלהידמות לאישה ותו לא, ולכן כאשר יש עע"ז שעושים מעשי נשים כל האיסור 
יחול רק כאשר הוא בשביל להידמות לאישה, אבל אם מדובר במעשים בעלמא שנהוג שנשים 
עושות ויש בזה משום ע"ז יהי' אסור מצד עצמו, ולא משום לא ילבש, כי כאמור עיקר הגדר 
של לא ילבש הוא רק שע"י זה נדמה לאישה, ולכן לא חילק במעשה האיסור, כי עיקר האסור 

מדאורייתא להידמות לאישה. 

והנפק"מ בזה היא שגם כאשר מנהג המקום שמגלחים זקנם, אעפ"כ מאחר שניכר בזה 
יהי'  זקנם  שמגלחים  המקום  מנהג  שאם  ולומר  לבוא  מקום  כל  אין  ממש,  לאישה  שנדמה 

כלבוש איש, כי מינכרא טובא שזה מטבע האישה. 

ח
יישוב הרמב"ם והשו"ע ע"פ דברי הצ"צ

 ולפי הנ"ל אפשר לומר שהסיבה לחילוק בדברי הרמב"ם בין לבושים לבין הסרת שער 
מבית השחי והערווה )שבמקום שנהגו מותרים הלבושים, משא"כ העברת שער אינו מותר 
לגמרי(, אינו מהאי טעמא שיש חילוק בין ע"ז לזימה )לעיל ס"ה(, אלא מצד עצם המעשה 
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6( וגזרו שער בית הערווה אטו שער בית השחי – עיין דינא דחיי להרב חיים בנבנישתי )לאוין נ"ט(.

שבהסרת שער נדמה ממש לאישה כפי שהתבאר בצ"צ לגבי גילוח הזקן, דהיינו אע"ג שבבית 
השחי והערווה אין איסורו אלא מדרבנן )משום דלא מינכרא(, מ"מ היות ובכך נדמה לאישה 
ממש6, וכפי דאמרינן בגילוח הזקן שבכך נראה כאישה דאין לה זקן וכן בבית השחי, משום כך 
לכתחילה לא אמרינן דשרי לגלח אף במקום דנהוג דמסירים שם שער בית השחי, אלא שמ"מ 
ס"ל לרמ"א )וי"א שזהו גם שיטת המחבר( שבמקום שנהגו הגברים להסיר שער בית השחי 
הדבר מותר דכיון שאין מקום זה ניכר )שלכן כל האיסור הוא מדרבנן(, אם נהגו גם לעשות כן 
לא נקרא שעושה פעולה של דמיון לאשה, כיון שסוכ"ס אין הדבר ניכר כלל וגם גברים עושים 
כן. וכן מותר להסתכל במראה במקום שגם גברים עושים כן, כיון שאין זה פעולת יופי בגוף 

האדם, וזהו בדוגמת הלבושים שבמקום שהגברים גם עושים כן ומותר. 

ולגבי לקיטה וצביעת השער לבן, זה שחייב כי עי"ז נראה כצעיר יותר וזהו ממעשי נשים, 
וכפי שביאר הצ"צ שדרך האישה ליראות כצעירה ואין דרך האיש בכך, ולכן כל מעשים שע"י 
נראה כצעיר ייאסר, ולא נימא כיון שמנהג המקום ההוא שגם האיש צובע שערו, לכן לא יחשב 
שזהו לבוש אישה כיון שעצם המעשה אינו שייך באיש, אבל בלבושים שכל הקביעה שדבר זה 

דרך הנשים ללובשו, זהו רק מפני שכך נהגו, וכן במקום שגם גברים לובשים זאת מותר.

מילתא,  מינכרא  לא  הא  אישה  עדי  מיקרי  היכי  שתמה  הראב"ד  השגת  תתיישב  ועפ"ז 
וע"פ הנ"ל שהאיסור נובע מכך שנראה כצעיר יותר, אזי דין שערה אחת כדין מאה, כי גם ע"י 

צביעתו או לקיטתו שערה אחת מינכרא טובא שצעיר הוא מאשר לא צבע או ליקט.

ט
בירור דעת כ"ק אד"ש בזה, האם סבירא ליה כהרמב"ם או לאו

והנה במכתבי כ"ק אד"ש )הובא בשערי הלכה ומנהג ח"ב עמ' צז( נשאל ע"י רווק האם 
וז"ל תשובתו: "הנה הענין דלא  יכול לצבוע את שער זקנו כי זה מקשה לו בהשגת שידוך. 
ילבש כו' ולא יהי' כלי גבר וכו' יש בזה כמה סוגים: א. שמלת אשה או כלי גבר שזהו ע"פ 
דין תורה כמו )כלי זיין שאסור לאשה לצאת במלחמה ע"פ תורה ]דבמילא כלי זיין גנאי הוא 
אצלה )שבת סג, א( ובזה מובן פשיטותה דראב"י )נזיר נט, א( ובתרגום יונתן לפרש קרא בכלי 
זיין. ובזה אין חולק עליו[, כי כל כבודה בת מלך פנימה או( ענינים התלוים בצניעות וכיו"ב. 
ב. דברים שהם שמלת אישה מפני הטבע כמו ענינים התלוים ביופי דאין אישה אלא ליופי. ג. 

דברים התלוים במנהג.

והנה זהו דבר פשוט, שאלו מהסוג האחרון אפשר שיהי' חל בהם שינוי היינו שאם השתנה 
גם אם  גם פשוט שדבר האסור ע"פ תורה הרי  וכן   . . ילבש  גם הדינים דלא  ישתנו  המנהג 
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נשתנה המנהג )וכמו אשה הדרא במלכותא דנשי סוף מס' תמיד( בכ"ז אסורה לשאת כלי זיין. 
בנוגע לסוג האמצעי הרי יש מקום לכאן ולכאן אבל קרוב לומר שכיון שאין זה מדין תורה הרי 

תלוי זה במנהגו של עולם במדינה פלונית". עכלה"ק. 

שכאשר  מפורש  ברמב"ם  חדא,  ובשתיים:  כהרמב"ם.  דלא  הרבי  מדברי  מוכח  ולכאורה 
מנהג המקום שגבר לובש לבוש אישה אף שהוא מדין דאורייתא יהי' מותר ללבוש, ומדברי 
כ"ק אד"ש משמע שאפי' אם השתנה המנהג מ"מ יחול בזה איסור. ועוד, בנוגע לסוג האמצעי 
כותב כ"ק אד"ש שאינו מדאורייתא, וברמב"ם הדברים מפורשים שחייב ולוקה משום שחיובו 

מדאורייתא. 

וי"ל היסוד לכך שלא סבירא ליה כהרמב"ם, היא מפני קושיית המפרשים מפני מה לא 
הזכיר הרמב"ם את לשון הברייתא "ותלבש שריון למלחמה" ]עיין בשו"ת לבוש מרדכי סי' 
מ"ג[, והביאור בזה: ע"פ הנ"ל שהרמב"ם סבר שכל האיסור דלא ילבש נובע מעצם הידמות 
)ס"ז( בלשון ספר  וכפי שהתבאר לעיל  וכיו"ב,  יופי  זה תלוי בענייני  לאיש או לאישה, לכן 
המצוות שעיקר האיסור הוא דוקא בהתקשטות ולא במעשים בעלמא, משום כך לא הכריח 
שצריך לנקוט את הלשון למלחמה, אבל כ"ק אד"ש סבירא ליה שבדוקא נקט לישנא למלחמה 
והוא ענינים  נוסף של איסור שלא ישתנה גם כאשר ישתנה המנהג בזה,  להורות שיש גדר 
הת"י  על  )ונסמך  הצניעות  נפרץ  שבכך  אלא  יופי  משום  שאינו  דהיינו  בצניעות,  התלויים 

שפירש את לשון הקרא דוקא בכלי זיין(. 

יותר לומר שכן ס"ל כשיטת הרמב"ם, דמה שכתב שבדבר האסור  אבל מצד שני נראה 
זהו  תורה  שע"פ  זיין  בכלי  רק  זהו  ללובשו,  אסורה  בכ"ז  המנהג  נשתנה  אם  גם  תורה  ע"פ 
זאת(,  לובשים  גברים  שרק  המקום  שמנהג  מצד  )ולא  לאישה  ולא  לגברים  רק  השייך  כלי 
ולכן לא שייך בזה שינוי גם במקום שהנשים לובשות זאת, כיון שזהו ע"ד מ"ש הצ"צ לעיל 
הידמות  ממש  שזהו  כיון  כן(  נוהגים  שאנשים  במקום  )גם  לאיש  שאסור  הזקן  גילוח  בענין 
ותמיד  שינוי  בזה  שייך  לא  ולכן  לאיש,  נידמת  שבכך  זיין,  לכלי  בנוגע  גם  י"ל  כך  לאישה. 
אסור. משא"כ שאר בגדים שנשים לובשות או גברים, זה שאסור למין א' ללבוש הבגדים של 
מין ב' ע"פ איסור תורה, זהו מצד שמנהג המקום הוא כן שבגד זה שייך לאיש, ולא שע"פ 
 תורה הדבר שייך דוקא לו ולכן שייך בזה שינוי אם המנהג משתנה שנהי' מותר ואין איסור 

כלל.

י
ביאור דעת כ"ק אד"ש בצביעת השער

שער  שצביעת  )שם(  ומנהג  הלכה  בשערי  שכתב  מה  על  קשה  עדיין  שלכאורה  אלא 
האיש הוא בדוגמת לבישת בגדי האשה, שאם משתנה המנהג מותר הדבר, והרי נתבאר לעיל 
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7( ראה חידושי רע"א )סקפ"ב ד"ה גם האנשים( שמביא ב' פירושים האם מסתכלים על מנהגי גויים או על מנהגי 
היהודים.

שצביעת ולקיטת שער הוא הרבה יותר חמור, והוא בדוגמת גילוח השער שאסור בכל מקרה, 
גם במקום שגם הגברים עושים כן, כיון שיש בפעולה זו דמיון להיראות ממש כאישה.

ונראה לומר בזה דמכיון שאין מדובר בגילוח הזקן אלא בצביעתו, לכן לא נקרא שעושה 
פעולה להידמות ממש לאישה, אלא עושה פעולה של יופי, ולכן אף שעושה פעולת יופי בגוף 
האדם וע"כ נחשב יותר חמור מסתם לבושים שאישה לובשת ליופי, שמשום הכי לא מתירים 
צביעת ולקיטת שער לכתחילה אף במקום שגברים עושים כן, וזהו שלא כבגדים שאם מנהג 
המקום שגברים עושים כן הדבר מותר, אבל במקום שיש צורך גדול ניתן להקל שאם נפרץ 
הגדר שגם גברים )אפי' אינם יהודים7( צובעים השער, הדבר מותר, וזהו שכתב בשערי הלכה 
ומנהג שם לגבי צביעת שער ש"יש מקום לכאן ולכאן", האם הדבר מותר למרות שמשתנה 

המנהג והדיון בצדדים לכאן ולכאן הם כנ"ל.

והנה בשערי הלכה ומנהג )שם עמ' צט( לגבי לבישת טבעת לגבר, כתב: "שאם בסביבתו 
ולכאורה קשה ע"ז  ילבש".  ובמקום שנמצא רק נשים לובשות טבעת יש בזה האיסור דלא 
ממ"ש לעיל לגבי צביעת שערות שאפי' שאלו שפרצו הגדר הם אינם יהודים גם מועיל לשנות 
המנהג )וראה לעיל הערה 7(. וא"כ מדוע לבישת טבעת אפי' ע"י יהודים לא מועיל לשנות 
המנהג. וי"ל ע"פ הנ"ל שרק במקרה של צורך גדול, כהמקרה של צביעת השערות, שמדובר 
ברווק שקשה לו בשידוכין, יש להקל כהדיעה שגם אינם יהודים משנים המנהג, אבל לכתחילה 
אפי' בענין לבישת טבעת שיש אנשים רבים שכן לובשים, מ"מ אם בסביבתו אין נוהגים כן, 
אין הנהגת שאר האנשים שבמקומות אחרים משנים המנהג כלפיו, וכ"ש לגבי צביעת השער 
אם אין צורך גדול גם במקום שנוהגים כן הדבר אסור )וכמ"ש בשערי הלכה ומנהג שם עמ' 

צח(. 
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1( מגיד משנה ה"א ה"ב. דרישה חו"מ סי' רע"ח ס"ו.

ביאור בגדרי ירושה

הת' מנחם מענדל דוד אברהמי

א
קושיא מדוע גבי בכור רבי אינו לומד כהלשיטתי' 

כתב הרמב"ם בהל' נחלות )פ"ג ה"א(: "אין הבכור נוטל פי שנים בנכסים הראויין לבוא 
לאחר מיתת אביו, אלא בנכסים המוחזקין לאביו שבאו לרשותו שנאמר בכל אשר ימצא לו 
)דברים כא, יז(. כיצד, אחד ממורישי אביו שמת לאחר מיתת אביו, הבכור והפשוט יורשין 
והפשוט  הבכור  אותה  יורשין  בים,  ספינה  לו  היתה  או  מלוה,  לאביו  היתה  אם  וכן  כאחד. 

כאחד". ע"כ.

היו  )ולא  בהם  מוחזק  היה  שהאב  א.  הבכורה:  חלק  לקבלת  תנאים  ב'  כאן  שיש  והיינו, 
ראויים לבא(. ב. שהיו ברשותו בשעת המיתה.

והנה מקורו של הרמב"ם לפסיקה זו הוא מהגמ' ב"ב )קכד, א(: "א"ר פפא . . כי פליגי – 
בחפורה והוה שובלי, שלופפי והוו תמרי, דמ"ס שבחא דממילא, ומר סבר אישתני". דהיינו 
חלק  לבכור  יש  דלרבי,  השתנה,  אך  השתבח  מהירושה  חלק  כאשר  חולקים  וחכמים  שרבי 
בכורה בו, מכיון שזהו שבח שבא ממילא ולא ע"י עבודת היתומים, משא"כ לחכמים מכיון 

שהדבר השתנה מכפי שהוא היה אצל האב אין לבכור בחלק זה פי שנים,

ששיטת  והיינו  לרבנן".   . . במלוה  שנים  פי  נוטל  בכור  "אין  ע"ב(:  )שם  הגמ'  ממשיכה 
חכמים היא שאין הבכור נוטל פי שנים במלוה – מפני שאין האב מוחזק במלוה – כמו שהביא 
כחכמים  הבכורה(  קבל  תנאי  לגבי  )עכ"פ  פוסק  שהרמב"ם  והיינו  כאן.  הדוגמה  הרמב"ם 
)כמבואר במפרשים1( ולכן צריכים הב' תנאים הנ"ל משא"כ לשיטת רבי אין צריך ב' תנאים אלו. 

ולכאורה יש להבין:

בגמ' סוכה )ג, א( איתא: "רבי אומר כל סוכה שאין בה ארבע אמות על ארבע אמות פסולה, 
ובביאור סברות מחלוקתם  ורובו כשרה".  ראשו  אינה מחזקת אלא  אומרים אפילו  וחכמים 

מסביר כ"ק אד"ש )לקו"ש חי"ז )המתורגם( ע' 34(, וזלה"ק: 
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2( שם כח, ב. ובמשנה שם "של שבעת הימים אדם 
עושה סוכתו קבע וביתו ארעי".

3( וראה שם ז, ב. דדעת רבי דדירת קבע בעינן.
4( לשון כ"ק אד"ש – )שם ע' 29(.

5( ועיי"ש בסוף השיחה.

"האם  רנט(:  )ע'  וברמב"ם"  בש"ס  "ערכים  6( וראה 
צריכים לפרש את משמעותו לדין בתורה במובנו הרחב 
שמא  או  כמשמעו;  פשוטו  אותו  לתפוס  יש  והמקיף, 
יש להבינו במובנו המצומצם והחלקי. רבי סבור כאופן 

הראשון, והחכמים נוטים לאופן השני".

"בתורה נאמר "בסוכות תשבו שבעת ימים", ונאמר בגמרא2 שצריך להיות "תשבו כעין 
ארבע  של  בגודל  להיות  הסוכה  צריכה  ולכן  הפרטים3,  ובכל  כפשוטו  להתבצע  צריך  תדורו 
אמות על ארבע אמות לפחות, כעין תדורו, כבית ממש. חכמים סוברים, שלא צריך להיות 
"כעין תדורו" כפשוטו בכל הפרטים, אלא מספיק "כעין תדורו" בפרט שהסוכה מחזקת ראשו 
ורובו – דירת ארעי שאפשר לשבת בה – תשבו, אבל אין צורך שגם מבנה הסוכה יהי' כ"עין 

תדורו". ע"כ. 

והיינו שסברת מחלוקתו של רבי לעומת התנא שחולק עליו )ובמיוחד חכמים( הוא – "אם 
א.  לפרשו:  צריך  כדלהלן(  בני־אדם,  בלשון  גם  לכך  )ובדומה  תורה  בדברי  או  בתורה  ביטוי 
דוקא כפשוטו ממש. ב. לכל פרטיו או שאפשר לפרש רק בחלק ממשמעויותיו או פרט אחד 
בלבד4". וכן מביא כ"ק אד"ש עוד מחלוקות בהם רבי סובר שפסוקי התורה נלמדים במובנם 
הרחב והמקיף – על כל פרטיהם. ואילו שיטת התנא שחולק עליו )ובמיוחד חכמים( פסוקי 

התורה נלמדים במובנם המצומצם5 כאשר די בפרט אחד מהתיבה שבפסוק6. 

עפ"ז לכאורה צריך להבין, מהי עדיפות עניינה של חלק הפשיטות לעומת מתנה שמפני 
כך לרבי הרי שמלכתחילה יש ללמוד פסוק זה באופנו המורחב, דוקא באם נסביר את הפסוק 

באופן שכוונתו היא, ללמד שחלק הבכורה הינו כחלק הפשיטות. 

ב
קושיית המגיד משנה על הראב"ד 

עוד יש להבין בדברי הרמב"ם:

הנה מקורו של הרמב"ם לפסיקה ההלכתית דלעיל )גבי ספינה( מסביר הראב"ד על אתר 
ושם  יד".  השג  פ'  ערכין  ממשנת  למד  זה  "דבר  בערכין:  מהגמ'  הוא  הרמב"ם  של  שמקורו 
במשנה בערכין )י, ב( איתא: "היה עני והעשיר . . נותן ערך עשיר רבי יהודה אומר וכו' אבל 
בקרבנות אינו כן אפילו אביו מת והניח לו רבוא וספינתו בים ובא לו ברבואות אין להקדש 

בהם כלום. 

לא  ומדוע  הוא,  עשיר  ספינה  אביו  לו  הניח  באם  הרי  א(:  יא,  )שם  הגמ'  ע"כ  ומקשה 
ישלם ערך עשיר מק' הגמ': "ספינה בים ובאה לו ברבואות?" א"כ הרי "עשיר הוא!" ויצטרך 
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ז"ל  הרשב"א  כתב  זה  "כל  משנה:  במגיד  7( וראה 
רבינו  בו  שיסכימו  דרך  שם  מצא  שלא  ואמר  בתשובה 

והר"א ז"ל". 

8( צפע"נ מהד"ת יט, א. 
53 ואילך. )המועתק בפנים הוא  9( לקו"ש חט"ז ע' 

מהלקו"ש המתורגם(.

לשלם יותר. ותירץ רב חסדא: "בשהיתה מוחכרת ומושכרת ביד אחרים". והקשו: "והא איכא 
שכירות" ותירצו: "שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף". והקשו: "ותיפוק לי משום ספינה" 
עצמה. ותירצו: "הא מני ר' אליעזר היא דתנן ר' אליעזר אומר אם היה אכר נותן לו צמדו וחמר 

נותן לו חמורו". ע"כ.

והק' המגיד משנה )וכן בכס"מ, תשובות הרשב"א, ועוד(: "ובאמת יש לתמוה היכי ילפינן 
מהכא דספינה ראויה היא חדא דאנן אוקימנא לה כר' אליעזר ואין הלכה כן כנזכר פ"ג מהלכות 
ערכין ועוד דאפילו הלכה כן אין זה אלא מדין סדור ומה ענין סדור לראוי. כל זה כתב הרשב"א 

ז"ל בתשובה ואמר שלא מצא שם דרך שיסכימו בו רבינו והר"א ז"ל". ע"כ.

ומקשה בשניים: א. הרי אין הלכה כר"א, וא"כ איך הרמב"ם לומד את ההלכה כאן לגבי 
ב. כל מה  והלא אין הלכה כר"א בערכין.  ספינה שהיא נקראת ראויה משיטת ר"א בערכין, 
שאותו א' מקבל את הספינה זהו מטעם זה שהוא צריך להתפרנס, ולא משום שזהו דבר שהיה 

ראוי. 

וצריך לבאר את שיטת הראב"ד בדברי הרמב"ם7. 

ג
תולה ב' ענינים בירושה בב' גדרים מהצפנ"ע 

הדבר יובן בהקדים מה שמסביר הגאון הרוגוצ'ובי8, שישנם ב' גדרים בירושה: א. משום 
שהיורשים הינם קרוביו של המוריש ומשום כך הם מקבלים את ירושתו. ב. משום שהיורש 

עומד במקום המוריש )"תחת אבותיך יהיו בניך"(.

והנה י"ל דב' טעמים אלו מתקשרים עם המבואר בלקו"ש9 לגבי ב' עניני ירושה:

הניתנים לאב מפני מעלתו העצמית  בענינים  קיימת  הבן  פני  על  לאב  "המעלה שישנה 
. . אמנם, גם ענינים אלה עוברים בירושה לבנים, כנזכר לעיל מן המשנה; האב מוריש . . אך 
אין הם קיימים אצל הבן באותה דרגא גבוהה כאצל המוריש. לעומת זאת בענינינו, המעלה 
של "וארא" היא לאבות, בעצם מציאותם כאבות, מציאות שהיא יוצרת את הבן, ולכן מובן, 

שהמעלה עוברת בירושה לבנים, באותה דרגא שהיא אצל האב . ."

נגאלו ישראל ממצרים אלא בשכר האמונה. כלומר, התגלתה אצלם  חז"ל אומרים: לא 
וזה  בה',  ישראל  באמונת  המתבטא  להקדוש־ברוך־הוא,  ישראל  בין  הקשר  היהדות,  נקודת 

עשאם ראויים לגאולה ממצרים.
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10( דאל"כ מדוע אם הבן הוא אותה מציאות כהאב 
היורש מכפי שהיה  באופן חזקתו אצל  בדבר  יש שינוי 
לעובדה  קשור  זה  שאין  י"ל  דעפ"ז  אלא   – האב  אצל 
שהבן הוא אותו עצם כהאב – אלא שהוא מקבל הדבר 
מרשותו  יוצא  שהדבר  מודגש  ובכך  קרוב,  היותו  מפני 

של האב, ומכיון שהבן הוא הקרוב הוא מקבל זאת, ולכן 
יש שינוי בדבר מכפי שהיה אצל האב.

11( צפע"נ שם בתחילתו.
12( רש"י כתובות קט, א. ד"ה "מיבעיא".

אמנם גם לפני כן, בהיותם נתונים לקושי גלות מצרים, היו בני ישראל "מאמינים", אך זה 
היה כרוך בהיותם "בני מאמינים" – הם קיבלו זאת בירושה בכל מצב שבו הם יהיו בגלוי.

אך מצד עבודתם של ישראל, מצד . . הבנים עצמם, עדיין לא היה אצלם הענין של "ורעה 
אמונה", שלימות הגילוי של האמונה. כדי שישראל ייגאלו ממצרים בזכותם העצמית, כשכר 
הפרטי".  לענינם  להפוך  בירושה,  אליהם  שעברה  בה',  האמונה  צריכה  היתה  מעשיהם,  על 

עכלה"ק. 

והיינו שהירושה שהאב מוריש לבן, מתחלקת לב' חלוקות: א. דברים שהינם אצל האב 
מצד עצם מציאותו כאב – עוברים לבן בירושה – כפי שהם היו אצל האב עצמו בדיוק. ב. 
דברים שהיו אצל האב ע"י עבודתו העצמית – ואף הם עוברים בירושה לבן – ומ"מ הם אינם 

עוברים לבן כפי שהם היו אצל האב בדיוק.

וי"ל, בנוגע לירושת נכסים שסוג הירושה הא' )"תחת אביו"( עולה בקנה א' עם המוסבר 
בלקו"ש שהירושה הינה מצד שהבן הוא אותה מציאות של האב. והיינו שמכיון שהבן הינו 

כהעצם דהאב, לכן הוא עומד תחתיו משום שהם אותה מציאות. 

משא"כ הגדר השני של ירושה שהיא משום קורבה, עולה בקנה א' עם המוסבר בלקו"ש 
שישנה ירושה שהאב עבד עליה והיא אינה ניתנת במלואה לבן כפי שהיא הייתה אצל האב. 
כ"כ  לא  )בנדו"ד  מודגש  בכך  קרוב,  היותו  לבן מפני  ניתנת  בכך שהירושה  יותר:  ובפרטיות 
ומ"מ( שזוהי נתינה, והיינו שעד עכשיו היה זה אצל האב, ועכשיו הבן מקבל את זה – וזאת 
מפני היותו קרוב. וזה עולה בקנה א' עם הענין דעבודתו העצמית הנ"ל, והיינו משום שהאבא 
עבד על זה ועוד שאין זה מגיע לבן כמו שהיה זה אצל האב – מודגשת בכך הנקודה שהבן 
מקבל את זה10. וכפי שכותב הרוגוצ'ובי11: "במקום שיש קרוב שהוא יותר קרוב אין להקרובים 
שישנה  כמה  יחסי,  דבר  שזהו  והיינו  יבואר",  אחר  ובמקום  ואכ"מ  כלל  קרוב  שם  האחרים 
קירבה יותר אל האדם, כן תגדל זכאותו לקבל את הירושה, וכפי שמצינו לגבי מתנה: "דאי 
לאו דעביד ליה ניחא נפשיה לא יהיב ליה מתנה12" והיינו, שככל שהשני עושה לאדם נח"ר, כן 
הוא יהי' מוכן לתת לו מתנה, ועד"ז י"ל בנדו"ד, שכיון שישנם אנשים שהיו קרובים אל האדם, 

ע"כ הרי רכוש זה ניתן באופן של "מתנה" אליהם מחמת כך. 

וי"ל שבסברות הנ"ל, האם ירושת הבכור )דבפשוט לכ"ע ה"ה "תחת אבותיך יהיו בניך"( 
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בגמ'  וחכמים  רבי  חולקים  אביו  תחת  עומד  שהבן  מטעם  או  קורבה  משום  היא  בנכסים 
וכדלהלן.

ד
תולה פלוגתת רבי וחכמים בב' הגדרים דלעיל

בגמ' )ב"ב קכד, א( איתא: "אין בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת 
אביהן; רבי אומר, אומר אני: בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן, 
אבל לא בשבח שהשביחו יתומים לאחר מיתת אביהן . . מאי טעמייהו דרבנן? אמר קרא לתת 
לו פי שנים, מתנה קרייה רחמנא, מה מתנה עד דמטיא לידיה, אף חלק בכורה עד דמטיא 
לידיה. ורבי אומר, אמר קרא פי שנים, מקיש חלק בכורה לחלק פשוט, מה חלק פשוט אע"ג 

דלא מטא לידיה, אף חלק בכורה אע"ג דלא מטא לידיה". 

והיינו שרבי וחכמים חולקים במקרה שנכסיו של האב הושבחו לאחר מיתתו, שחכמים 
הבכור  של  בכורתו  חלק  את  כינתה  שהתורה  מכיון  בכורה,  חלק  בהם  לבכור  שאין  סוברים 
"מתנה", ומכיון שכך – הרי כמו שמתנה איננה אלא עד שתגיע לידים, כך גם כן אין לבכור 
חלק בכורה בשבח של נכסים שהושבחו לאחר מיתת אביו. משא"כ רבי סובר, שמכך שהתורה 
קראה לחלק בכורתו של הבכור "פי שנים", ולא בלשון אחרת כגון: "שמגיע לו עוד חלק" הרי 
מכך ניתן ללמוד "היקש" מחלק הרגיל של הירושה, שהוא מתקבל אף בשבח שלאחר מיתת 

האב, לחלק בכורתו של הבכור שאף זיכויו בפי שנים יהי' לאחר מיתת האב. 

השתנה,  הדבר  באם  רק  היא  וחכמים  רבי  של  שמחלוקתם  פפא  רב  מסביר  מכן  לאחר 
השתנה  לא  הדבר  באם  אך  רבי,  משא"כ  בו,  בכורה  חלק  לבכור  שאין  סוברים  שחכמים 
)וכדלהלן( מכפי שהוא היה אצל האב, הרי אף אם הוא הושבח מ"מ לבכור יש חלק בכורה בו. 
"א"ר פפא דיקלא ואלים )דקל שהתעבה(, ארעא ואסיק שירטון )קרקע והושבחה( – דכ"ע 
לא פליגי דשקיל, כי פליגי – בחפורה והוה שובלי, שלופפי והוו תמרי, דמ"ס שבחא דממילא, 

ומר סבר אישתני". 

וי"ל הביאור בסברות מחלוקתם: 

חלק הבכורה של הבכור, הינם מטעם כך שחלק בכורתו ניתן לו  חכמים סוברים שגדרי 
במתנה משום היותו קרוב כדלעיל. וזאת מכיון שכאשר התורה אמרה לתת לו פי שנים היא 
הגדירה את חלק זה בתור "מתנה" )"מתנה קרייה רחמנא, מה מתנה עד דמטיא לידיה, אף 

חלק בכורה עד דמטיא לידיה"(. 

וע"כ במקום בו יש חלק שהשתבח מכפי שהיה אצל האב, הרי שלשיטת חכמים אין לבכור 
בו פי שנים, מכיון שחלק בכורתו של הבכור הינו )רק( כמתנה, ולכן כמו שבמתנה באם לא 
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13( משא"כ לשיטת חכמים הרי חלק בכורה זהו רק 
מתנה.

לחלק  בכורה  חלק  "מקיש  )שם(:  רשב"ם  14( וראה 

פשוט – דפי שנים היינו שני חלקים חלק פשוט וחלק 
בכורה והזכירם בתיבה אחת דהוה מצי למכתב חלק אחד 

על אחיו".

הגיע ליד האדם הרי איננה מתנה, אותו דבר לבכור אין חלק בכורה מכיון שדבר זה לא היה אצל 
נותן המתנה ואם כן ממי יקבלנו?!

רבי לעומת זאת סבור )שאף שזו מתנה, מ"מ בנוסף לכך( שחלק בכורה הינו כחלק הרגיל 
של ירושה, והיינו שהוא )אף( מטעם זה שהבן הינו תחת האב )אותה מציאות(, וע"כ אומר רבי 
שיש להקיש את חלק הבכורה לחלק הפשוט, ללמדנו שאף חלק הבכורה הינו )אף( מטעם כך 

שהבן עומד תחת אביו )"מקיש חלק בכורה לחלק פשוט"(.

ובלשון הגמ': "מה חלק פשוט אע"ג דלא מטא לידיה" מ"מ הוא מקבל אותו מכיון שהוא 
במקום האב, "אף חלק בכורה אע"ג דלא אתי לידיה" יקבלו הבכור מפני שגם לחלק בכורתו 
יהי' )אף( את גדר הירושה שהבן עומד במקום האב – אותה מציאות. יותר מכך: שיטת רבי 
היא שכמו שבן רגיל, ואף הוא )הבכור עצמו( מצד החלק הפשוט יקבלו את הכפל מפני שהם 
אותה מציאות כהאב – א"כ גם הבכור הרי הוא אותה מציאות כהאב, וא"כ מדוע בחלק הפשוט 
הוא יירש מצד מציאותו כהאב )"תחת אביו"(, ולגבי חלק בכורתו הוא יקבל כפשוט13 )וע"כ 

לומד רבי את ההיקש(.

הרי  עומד במקום האב,  כך שהבן  הינם מטעם  רבי, מכיון שגדרי הבכורה  וע"כ לשיטת 
שאין זה משנה באם הדבר השתבח מכפי שהיה אצל האב, מכיון שכמו שכל חלק פשוט יקבל 
חלק מהדבר שהשתבח מכיון שהוא עומד תחת האב14, א"כ גם הבכור יקבל בזה חלק מטעם 
כך שהוא תחת האב )וזאת למד רבי מן ההיקש; דלשיטת רבי באם זהו סוג ירושה שונה, מדוע 
ירושה שונים?! אלא  סוגי  והלא אלו שני  ירושת אחיו,  ירושת הבכור עם  כולל הכתוב את 

דלרבי ס"ל דשינה הכתוב לומר שלבכור ישנו אף סוג הירושה הא' דלעיל )ס"א((. 

ה
ביאור גם לאוקימתת רב פפא ועפ"ז יישוב הלשיטתי' דרבי וחכמים 

עפ"ז יובנו גם סברותיהם של רבי ורבנן בהמשך הגמ': "א"ר פפא דיקלא ואלים, ארעא 
והוו  שלופפי  שובלי,  והוה  בחפורה   – פליגי  כי  דשקיל,  פליגי  לא  דכ"ע   – שירטון  ואסיק 
ולכאורה יש להבין כיצד תיתכן פלוגתא  תמרי, דמ"ס שבחא דממילא, ומר סבר אישתני". 

במציאות? 

ע"פ הנ"ל י"ל דסברות מחלוקתיהם הם כנ"ל: לשיטת רבי, הרי אף אם הנכס השתנה, מ"מ 
גדרו של חלק הבכורה של הבכור הינו שהבן עומד תחת האב. א"כ, הרי באף אם הנכס ישתנה, 
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15( הכוונה היא למה שמחדש לעומת ההבנה שלפני 
)ומגיד  דרישה  ראה  בפ"ע.  חידוש  בתור  שבא  ולא  כן, 

משנה ה"ב( דלעיל.
קרינן  לו  ימצא  "דכל אשר  גרשום:  ברבינו  16( ראה 

בי'".
17( וראה לקו"ש )חי"ז דלעיל( מקום שבו רבי לומד 

גז"ש למען הרחבת ההבנה לשיטתו.
18( הלכות נחלות פ"ו ה"י.

מ"מ, הרי זהו שבח שממילא קרה כאילו היה ברשות האב. משא"כ שיטת חכמים היא, שגדרי 
ירושתו של הבכור הינם שונים משל שאר החלקים, ולכן, מכיון שיש שינוי, הרי אין זה ברשות 

האב )וממי יקבל הבכור חלק בכורה כאן( – וע"כ הבכור נוטל עם הפשוט כאחד )וכדלעיל(. 

וחידושו15 של רב פפא הוא: שלשיטת חכמים באם יש שבח שלא ישתנה לבכור, יש בו 
פי שנים מצד שכאילו זהו עדיין ברשות האב והרי אף זה נחשב כמתנה16. וע"כ אומרת הגמ': 
הבכור.  יירשנו  והיאך  האבא  אצל  היה  לא  זה  דבר  וא"כ  ושמו,  הדבר  השתנה   – "אישתני" 
משא"כ שיטת רבי היא, שמכיון שחלק הירושה הולך )אף( על גדר "תחת אביו" – א"כ הרי זה 
שבח שממילא הגיע – מכיון שהבן תחת אביו ויקבל הכל, וא"כ כיון שהיתומים לא עבדו עליו 

הרי זהו שבח שממילא הגיע לבכור מכח היותו תחת אביו.

עפ"ז יהי' גם ניתן להבין איך משתייכת מחלוקת זו למחלוקתם הכללית של רבי ורבנן:

לגבי חלק הבכורה ניתן ללמוד בחלק המצומצם שהוא משום קורבה )שזה ישנו אף בבני 
נח(, והיינו, שישנו קשר כלשהוא )גדול עד קטן – אך זה עדיין חלק בלבד( בין האב לבנו, וניתן 
ללמוד שזהו )אף( משום היות הבן תחת אביו – היינו שכל מציאות הבן היא מציאות אביו 
)וזהו דבר שנלמד מהתורה – ושייך רק לגבי בנ"י(, ולפי הנ"ל )ס"ב( י"ל שסברות מחלוקתיהם 

של רבי ורבנן תלויות בחלוקה זו.

רבי לשיטתו, לומד שכל דבר בתורה נלמד כפי שהוא בהרחבתו המלאה, נוקט אף אצלנו 
כהעצם  שהוא   – אביו"  "תחת  היותו  משום  )אף(  הינו  הבכור  של  בכורתו  שחלק  לשיטתו 
דהאב. היינו, שכל מציאות הבן קשורה לכל מציאות האב, ולכן לומד הוא גם גזירה שוה17 כדי 

שלפסוק תהיה את משמעותו הרחבה והמקיפה. 

משא"כ חכמים שלומדים כל דבר כפי שהוא במובנו המצומצם וכפשט הפסוק, לומדים 
מהמילים )עצמם( "מתנה" שחלק בכורתו של הבכור הינו משום מתנה בלבד, היינו שישנו 

קשר של קורבה )שזהו ענין חלקי לעומת זה שהבן הוא כ"העצם דהאב"( חלקית. 

יעמדו  אבותיך  ש"תחת  באופן  הבן  שירושת  הרגוצ'ובי,  הגאון  בדברי  הנ"ל,  ע"פ  והנה 
יהי'  ובשר(,  דם  אותו  שהם  היינו  )ולכאורה  האב"  עצם  הוא  הבן  ש"עצם  מכיון  זהו  בניך", 
ניתן להבין מדוע פוסק הרמב"ם18: "והגר אינו יורש את אביו העכו"ם אלא מדבריהם תקנו 
לו שיירש כשהיה שמא יחזור למרדו, ויראה לי שתנאי מועיל בירושה זו הואיל ואין העכו"ם 
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19( הלכות זכי' ומתנה פ"ט ה"ז.
20( קידושין סח, א.

החומרי  הגוף  "הוא  וז"ל:  ע'(  )ע'  פמ"ט  21( תניא 

הנדמה בחומריותו לגופי אומות העולם".
22( וכפי שמובן מדברי הצפע"נ שם.

23( הל' נחלות פ"ג ה"א.

מחוייב לעמוד בתקנת חכמים, ואין העכו"ם יורש את אביו הגר ולא גר יורש את גר לא מדברי 
תורה ולא מדברי סופרים". וכמו"כ מה שפסק הרמב"ם19 וז"ל: "גר שיש לו בן שאין הורתו 

בקדושה . . ואינו יורשו". 

והביאור ע"פ הנ"ל, שזהו מצד זה שכאשר הגר התגייר, הרי שאף לפנ"ז גופו הי' בבחי' 
"עם הדומה לחמור20", מ"מ, עכשיו, לאחר שהתגייר הרי שגופו נעשה קדוש21 וזהו גוף שונה, 
יירש  י"ל שהוא לא  זה  ומפני  אינו אותו עצם,  והעצם של האב הם  היינו, שהעצם של הבן 

אותו22.

ו
יישוב שיטת הראב"ד דהדגש מהגמ' בערכין הוא שהספינה 'באה' 

והנה לגבי שיטת הראב"ד ניתן לומר ע"פ מ"ש ב"לחם משנה23" בשם הר"י אדרבי: "לתרץ 
ליה  דנפקא  מצרים,  של  הדורה  והישיבה  בפסקיו  ז"ל  אדרבי  הר"י  כתב  ז"ל  הר"א  קושית 
לרבינו משום דקאמרה מתני' ערכין )י"ז, ב( ובאה לו ברבואות דמשמע שכבר באה, ומשום 
הכי צריך לטעמא דר' אליעזר דנותנין לו ספינתו ולא הוי עשיר, אבל אם לא באה אלא היה 
לפי  נמצא  וא"כ  ראוי,  דהוי  משום  עשיר  הוי  לא  לרבנן  דאפי'  להאי  צריכינן  הוה  לא  בים, 
פירוש זה דבערכין ג"כ לא מקרי עשיר היכא דיש לו בים משום דמיקרי ראוי". ע"כ. והיינו 
 שנקודת דבריו היא שפסק הרמב"ם לגבי ספינה הוא מצד המוחזקות – ולאחמ"כ דוחה זאת 

הלח"מ. 

ולא  באה",  שה"ספינה  כותבת  שהמשנה  מכך  אדרבי  הר"י  מדייק  דבריו  בתחילת  והנה 
מעצם זה שהספינה נמצאת אצלו הרי מכך יש להסיק, שכל בעלות הבעלים על הספינה היא 
מהזמן שהספינה נמצאת אצלהם. והנה לגבי הל' יש מי שביאר, שהדוגמאות שמביא הרמב"ם 
הם כפי שסידר זאת להלכה, והיינו: שלתנאי הא' שמביא )"מוחזק בהם"( מביא דוגמא ממלוה. 

ולתנאי הב' שהביא )"שבאו לרשותו"( מביא הדוגמא מספינה. 

עפ"ז יש להסביר: הראב"ד לומד שמכך שכל הבעיה במס' ערכין היא מאז שהספינה באה 
ניתן להסיק  )ולא מלפנ"ז כשהיתה בים אף שהיא כבר אז היתה שלו( – הרי מכך  לרשותו 
הדין  את  דנים  הרי שאנו   – ברשותו  איננה  היא  כיון שכרגע  מ"מ,  שאע"פ שהספינה שלו, 
אחרת )וכאילו היא לא שלו(. וא"כ י"ל שהראב"ד ס"ל, שלכן הרמב"ם מביא הדוגמה מספינה 
למה שפסק לפני זה – לדבר שאינו נמצא ברשותו )כפי שהספינה אינה ברשותו ודיניה אחרים 

אע"פ שמוחזק בה כדלעיל(. 
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24( דלכאורה מדוע כותב "לרשותו", והלא הוא מביא ראיה על דבר שנמצא אצלו מהפסוק: "ימצא לו", והול"ל 
"ברשותו".

וי"ל שע"פ הסבר זה בדברי הראב"ד יובן לשון הרמב"ם: "שבאו לרשותו24", והיינו שאם 
הם היו במקום אחר, הרי אף שהוא היה מוחזק בהם – כבספינה שהיא בים, הרי אין לבכור בהם 
פי שנים. ואת זה מדייק הראב"ד כאמור, מכך שכל הבעיה בגמ' בערכין היא רק מאז שהספינה 
באה )דלכאורה מדוע כלל כתבה המשנה "ספינה באה לו" והייתה צריכה לכתוב "ספינה"(, 
הרי מכך מובן שאם היא לא באה לרשותו – אלא היתה בים )שזהו המקום היחיד שממנו תבא( 
הרי שבכך אין דיון )וכדלעיל(. וזהו גם מה שכותב הרמב"ם: "היתה לו ספינה בים", ולא מצד 

זה מצד עצם הספינה.



251 שער רמב"ם

1( איסורי ביאה פי"ט הי"ז.
2( זוהי הגרסא בכ"י מדויקים )ראה רמב"ם פרנקל(.

3( עט, א.

"שלשה סימנים באומה זו" - דעת הרמב"ם

הת' לוי יצחק דינרי

א
דברי הרמב"ם גבי סימני ישראל והצ"ב בדבריו

כתב הרמב"ם1: "כל משפחות בחזקת כשרות ומותר לישא מהן לכתחלה, ואע"פ כן אם 
ומריבה  מצה  בעלת  שהיא  משפחה  ראית  או  תמיד  בזו  זו  שמתגרות  משפחות  שתי  ראית 
תמיד, או ראית איש שהוא מרבה מריבה עם הכל ועז פנים ביותר חוששין להן וראוי להתרחק 
מהן שאלו סימני פסלות הם. וכן הפוסל את אחרים תמיד, כגון שנותן שמץ במשפחות או 
ביחידים ואומר עליהן שהן ממזרים, חוששין לו שמא ממזר הוא, ואם אמר להן שהם עבדים, 
חוששין לו שמא עבד הוא, שכל הפוסל במומו פוסל. וכן כל מי שיש בו עזות פנים ואכזריות2 
ושונא את הבריות ואינו גומל להם חסד, חוששין לו ביותר שמא גבעוני הוא, שסימני ישראל 
וגומלי חסדים, ובגבעונים הוא אומר והגבעונים לא מבני  האומה הקדושה ביישנין רחמנים 
ישראל המה, לפי שהעיזו פניהם ולא נתפייסו ולא רחמו על בני שאול, ולא גמלו לישראל 

חסד למחול לבני מלכם, והם עשו עמהם חסד והחיום בתחלה". 

סימנים  "שלשה  איתא:  ושם  ביבמות3  מהגמ'  הוא  הרמב"ם  של  שמקורו  המ"מ,  וכתב 
יש באומה זו: הרחמנים, והביישנין, וגומלי חסדים; רחמנים, דכתיב: ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך; ביישנין, דכתיב: בעׂׂבור תהיה יראתו על פניכם; גומלי חסדים, דכתיב: למען אשר יצוה 

את בניו ואת ביתו וגו', כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו".

וצ"ב: 

א. מנא ליה להרמב"ם שבכדי לפסול אדם פסול חיתון, צריך שיהי' בו גם את הסימן שיהא 
שונא את הבריות, בנוסף לג' הסימנים דעזות פנים ואכזריות ואינו גומל חסד. והרי סימן זה 

לא הוזכר כלל בגמ', ומנין שלא די בג' הסימנים לבדם כדי לפוסלו.

צריך  ומדוע  הגבעונים.  מעשה  בסיפור  ברמב"ם  הגדולה  האריכות  מהי  צלה"ב,  גם  ב. 
גזר עליהם, שהם אסורים לבוא בקהל. דלכאורה אין  הרמב"ם לספר מה היא הסיבה שדוד 
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4( פ"י ה"ב.
5( אה"ע ס"ב סק"ב.

6( אה"ע ס"ב סק"ה.
7( יבמות עט, א. ד"ה הרחמנים.

רוצה  וא"כ צלה"ב מה  זה מתאים לדרכו של הרמב"ם בספרו שהוא ספר "הלכות הלכות", 
הרמב"ם לחדש בזה.

אף  היו  אלא  חסד,  גמלו  שלא  רק  לא  שהגבעונים  שכתב  בזה  הרמב"ם  מדגיש  מה  ג. 
כפויי טובה לעם ישראל, שעם ישראל החיום בתחילה. דלכאורה גמילות חסד אין פירושו 
ולא   – הטוב  הכרת  של  מוסרי  חיוב  שזהו  למעני,  עשה  שפלוני  טובה  עבור  טובה  להחזיר 
כל  טובה  לו  לא עשה  לגמול לאדם חסד, אף אם  הוא  פירושו  חסד  גמילות  בטובה.   לכפור 

שהיא, ואין סיבה הקשורה דוקא לאדם זה, שעליו מוטל להתחסד עם פלוני. 

גבעוני הוא", דלכאורה הול"ל חוששין לו  ד. מהו דיוק הלשון "חוששין לו ביותר שמא 
שמא עכו"ם הוא. וכפי שכתב בהלכות מתנות עניים4 "שאין האכזריות מצויה אלא בעכו"ם 

שנאמר אכזרי המה ולא ירחמו". 

ה. גם צלה"ב דיוק הלשון שכתב "שסימני ישראל האומה הקדושה", ושינה מלשון הגמ' 
"שלשה סימנים יש באומה זו".

ב
פלוגתת הרמב"ם והרש"י בענין ג' סימנים 

ויובן זה בהקדים: דהנה מלשון הרמב"ם: "וכן כל מי שיש בו עזות פנים ואכזריות ושונא את 
הבריות ואינו גומל להם חסד, חוששין לו ביותר שמא גבעוני הוא". משמע, שבכדי לחשוש 
ליחוסו של אדם ה"ז דוקא כשאין בו את כל ג' הסימנים של עם ישראל. אך בשעה שיש בו 

סימן אחד, אין לחוש ליחוסו. 

וכך פסק הב"ש5, וז"ל: "צ"ל שאין לו ג' סימנים כלל, אבל אם יש א' מסימנים אלו, ראוי 
להדבק בו, ובגבעונים היה ניכר בהם שאין להם שום סימן".

הרמב"ם  על  דפליג  רש"י,  בשיטת  כתב6  פארדו  יעקב  לרבי  זוטרי  באפי  הנה  אך 
אם  כגון  ליחוסו.  חוששים  כבר  סימנים,  מהג'  אחד  סימן  באדם  שאין  בשעה  שגם  וס"ל 
רש"י7  מלשון  זאת  ומוכיח  ליחוסו.  לחוש  יש  כבר  האכזריות,  מדת  ורק  אך  באדם  רואים 
לכך  דוד  עליהן  גזר  מיד  בהן  לידבק  ראויין  אינן  מרחמי  דלא  כיון  גבעונים  "והני  שכתב: 
הגבעונים  על  המלך  דוד  שגזר  שהסיבה  היינו  המה".  ישראל  מבני  לא  והגבעונים  נאמר 
מוכח  ומכאן  שאול.  בני  על  רחמו  שלא  אכזריותם  מפני  רק  היא  ישראל,  מבני  לא  שהם 
המלך  שדוד  זה  הרי  בפירושו,  רש"י  מחדש  מה  דאל"כ  לפסול,  כדי  אחד  סימן  אף  דמהני 
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8( שו"ע שם.
9( לב, ב.

10( כ, א.

מהני  אחד  סימן  שאף  מהרי"מ8  ההגהות  פסק  וכך  בגמ'.  בפירוש  כתוב  הגבעונים  על   גזר 
לפסול. 

ג
ביאור פלוגתתם ע"פ חילוק הגרסאות בגמ' ביבמות 

בגמ'  הגרסאות  בחילוק  תלויה  שמחלוקתם  והרש"י,  הרמב"ם  פלוגתת  לבאר  ונראה 
ביבמות, שלרש"י הגרסא היא "כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו" ותו 
לא, וממילא מובן שדוקא מי שיש בו את כל שלושת הסמנים ראוי לידבק בו, אך באם חסר 
בו סימן אחד, כגון שרואים בו רק את מדת האכזריות, הגם שיש בו שאר הסימנים דגמ"ח 
וביישנות אעפ"כ, יש לחוש ליחוסו. אך הרמב"ם גורס בגמ' כפי הגרסא בעין יעקב "כל שיש 
בו שלש מדות הללו ראוי לידבק באומה זו, וכל מי שאין בו שלש מדות הללו אין ראוי להדבק 
בהן", היינו שדוקא מי שאין בו את כל ג' הסימנים, אז אין ראוי לידבק בו, אך מי שיש בו רק 
סימן אחד, אזי ראוי לידבק בו, ואין לחשוש ליחוסו. וזהו מה שהרמב"ם מדגיש שבגבעונים 

לא היה אף סימן, שהיו אכזרים ועזי פנים ולא גמלו חסד. 

ד
מקשה בשיטת הרמב"ם דמצינו שאף בסימן אחד נפסל 

וצלה"ב בשיטת הרמב"ם: 

א. קושיית ה"אפי זוטרי", דהנה איתא בגמ' בביצה9: "אמר רב נתן בר אבא אמר רב: עתירי 
בבל יורדי גיהנם הם. כי הא דשבתאי בר מרינוס אקלע לבבל, בעא מנייהו עסקא – ולא יהבו 
ליה. מזוני מיזן – נמי לא זינוהו, אמר: הני מערב רב קא אתו, דכתיב ונתן לך רחמים ורחמך, כל 
המרחם על הבריות – בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות 
– בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו". כלומר, שאע"פ שבבני בבל לא היה בהם אלא רק 
סימן אחד, שהתאכזרו על שבתאי בר מרינוס, בזה שלא זנו אותו, אעפ"כ פסלם שאינם מזרעו 
של אברהם אבינו, והם מערב רב. ומכאן מוכח לכאורה שכדי לפסול יחוס, די בכך שאין בו 

סימן אחד, וקשה א"כ על הרמב"ם שכתב שרק כשאין את כל הג' סימנים נפסל. 

ב. גם צלה"ב: דהנה איתא בגמ' בנדרים10, בנוגע לעזי פנים: "מי שאין לו בושת פנים – 
בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני", הרי מפרש שמספיק רק פסול אחד בכדי לפסול את 

יחוסו ולקבוע "שלא עמדו אבותיו על הר סיני". 
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11( הלכות מתנ"ע פ"י ה"ב.
12( לקו"ש ח"ל ע' 63 ואילך.

13( קידושין פ"ד ה"א.

ה
ביאור כ"ק אד"ש בענין ג' הסימנים

וי"ל הביאור בזה, ובהקדים: דלכאורה מצינו סתירה בדברי הרמב"ם, שכתב בפירוש שכדי 
לפסול ליוחסין מהני פסול אחד. דכתב הרמב"ם11: "וכל מי שהוא אכזרי ואינו מרחם יש לחוש 
אלו  ודבריו  ירחמו",  ולא  אכזרי המה  בעכו"ם שנאמר  ליחוסו, שאין האכזריות מצויה אלא 

סותרים למה שכתב בהלכות איסו"ב שבכדי לפסול צריך שלא יהי' בו כל ג' הסימנים.

ונראה לומר הביאור בזה, ע"פ ביאור כ"ק אד"ש מה"מ12 במהותם של ג' הסימנים, ע"פ 
ביאור החילוק בין מאמר הבבלי – "שלושה סימנים יש באומה זו", למאמר הירושלמי13– "ג' 

מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל". וזלה"ק:

"נקודת החילוק בין הבבלי והירושלמי היא: בבבלי מדייק "שלשה סימנים יש באומה זו" 
)ולא "שלש מדות" וכיו"ב( והיינו שאין המדובר במעלות מדות אלו כשלעצמן אלא בכך שהן 
משמשות כ"סימנים" )על ענין אחר( וכיון שכולן הן סימן על דבר אחד מובן מזה שכל שלשת 
המדות נובעות מתכונה אחת מסויימת, משא"כ בירושלמי אומר "ג' מתנות טובות נתן הקב"ה 
לישראל" היינו שהמדובר בג' מדות אלו כשלעצמן וא"כ י"ל שכל אחת מעלה לעצמה )דאל"כ 

ה"ה אחת אלא שמתחלקת לג' מתנות(.

)וכפי  אופנים  בשני  שאפ"ל  אלו  מדות  בג'  ההנהגה  באופן  גם  חילוק  שזהו  לומר  ויש 
שרואים בפשטות(. 

זו בזו באופן שמדה אחת מביאה בדרך ממילא את  א. ע"ד הרגיל שלש המדות תלויות 
השני' כגון שמי שיש בו בו בושה ורכות הנפש, ה"ה רחמן ומצד מדת הרחמים שבו ה"ה גומל 

חסד לנצרכים. 

ב. לפעמים ג' מדות אלו בלתי תלויות זב"ז שגומל חסד להזולת בגלל שרוצה להטיב לו 
ולא בגלל שמרחם עליו )וכן בהשאר( כי סו"ס בושה רחמים וחסד ה"ה שלש מדות שונות זמ"ז 

ולכן תיתכן מדה אחת בלי השניה. 

וזהו החילוק בין הבבלי והירושלמי, בירושלמי מדגיש שכל אחת מג' המדות היא מעלה 
)ומתנה( בפ"ע כי מדובר בעצם המדות שכל אחת מחולקת מחברתה, משא"כ בבבלי הם "ג' 
סימנים" על תכונה אחת שאז באות המדות )בדרך כלל( כולן יחד בדרך סיבה ומסובב זמ"ז". 

עכלה"ק.
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כלומר, שהחילוק בין שיטת הבבלי לשיטת הירושלמי הוא: האם המדות הם ע"ד הרגיל 
שאז כל מידה תלויה בשניה, ואזי לא תיתכן אפשרות שיהי' לאדם רק מידה אחת משלושת 
המדות, אלא כל מידה משתלשלת בדרך ממילא מחברתה, או שאין המדות על דרך הרגיל, 
היינו שיכול להיות מידה אחת ללא מידה שניה, כלומר, שתיתכן מציאות של גומל חסד אף 
שאין בו את טבע הביישנות וכיו"ב, וחילוק זה נובע מהבדל הלשונות, דהבבלי כתב הלשון 
"שלושה סימנים", היינו שאין מהותם של מדות אלו מעלות שיש בעם ישראל אלא סימנים 
לעם ישראל, וממילא כל שלושת סימנים אלו נובעים מאותה נקודה, ולכן לא שייך שימצא 
סימן אחד מבלי הסימן השני, אך בירושלמי הלשון הוא "ג' מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל", 
היינו שמדות אלו הם מעלות בפ"ע, וא"כ תיתכן האפשרות שמידה אחת תהיה ללא המידה 

השניה, משום שכל מידה נבדלת מחברתה. 

שכדי  שס"ל  הגם  ליחוסו,  לחוש  יש  אכזרי  שהוא  מי  שכל  הרמב"ם  מש"כ  יובן  עפ"ז 
לפסול יחוס צריך שלא יהי' בו כל ג' הסימנים. משום שהרמב"ם ס"ל כאופן הא' בשיחה, כפי 
שהמידות הן ע"ד הרגיל שכל מידה באה כתוצאה מהמידה השניה, ולא תיתכן מידה אחת ללא 
השניה. ולכן בשעה שאנו רואים באדם מידה אחת כגון מידת האכזריות, אף שעדיין אין אנו  
רואים בו את שאר המדות רעות. אזי מכיון שלא תיתכן אפשרות למידה אחת ללא המידה 
השניה, א"כ בודאי שיש בו גם את שאר המדות. ולכן איננו מחוייבים לחפש את שאר המדות 
הקדושה,  האומה  ישראל  "שסימני  בלשונו:  זה  ומודגש  ליחוסו.  חוששים  ואנו  שבו,  רעות 
ביישנין רחמנים וגומלי חסדים". כלומר שס"ל שמהותם של מדות אלו הוא שהם סימנים לעם 

ישראל, וממילא הם באים כתוצאה אחד מהשני, כנ"ל. 

ובזה ניתן לתרץ את ב' הקושיות הנ"ל, שבאמת גם בשעה שאנו רואים באדם שאין אצלו 
מידה אחת, אעפ"כ יש לחוש ליחוסו, משום שבוודאי אין לו גם את שאר המדות. ולכן שבתאי 
בר מרינוס, פסל את עשירי בבל, וכן מובן שמי שאין בו את מידת הביישנות אזי "בידוע שלא 
עמדו אבותיו על הר סיני", משום שהגם ואנו רואים בו רק מידה אחת רעה, אעפ"כ בוודאי 

חסרות לו כל ג' המדות, כי כל מידה קשורה ומשתלשלת משאר המידות כנ"ל בדעת הבלי.

ו
ביאור שיטת הרמב"ם בפסול יוחסין 

אך עדיין קשה דהנה כתב הרמב"ם בהלכה זו, שכדי לפסול אדם עז פנים לא מספיק עזות 
בלבד, אלא צריך שיהי' עז פנים ביותר, ומרבה מריבה עם הכל. ולכאורה, לפי הנ"ל שדעת 
הרמב"ם היא שכל מידה באה כתוצאה מהמידה השניה, ולא תיתכן אפשרות של מידה אחת 
לבד, שלכן מי שיש בו מידה אחת בודאי שיש בו גם את שאר המידות, א"כ מדוע לא מספיק 
עז פנים בלבד, כדי להוכיח שיש בו את כל שאר המידות, וכדי לפסול עז פנים צריך שיהי' עז 

פנים ביותר, וכן זקוקים למרבה מריבה עם הכל.
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14( אה"ע ס"ב.
15( הלכות איסו"ב פ"כ ה"ה.

16( כו, ב.

וי"ל הביאור בזה, ובהקדים, דהנה בענין אדם שאין לו שום יחוס כגון: שבא לבדו מארץ 
רחוקה וטוען שהוא יהודי, כתב הטור14 בשם הרמ"ה שהוא פסול חיתון עד שיביא ראיה לזה 
שהוא יהודי, וז"ל: "ופירוש הא דאמר כל המשפחות בחזקת כשרות היינו מאן דאית ליה חזקת 
כשרות, א"צ לבדוק אחריו אבל מאן דלית ליה חזקת כשרות, כגון שאין משפחתו ידועה צריך 
ראיה ליוחסים ואין עד אחד נאמן, אע"פ דלא הוזהרו כשרות מלינשא לפסולים, ה"מ פסולי 
עבד  שמא  ראיה  דמייתי  עד  שבקינן  לא  ישראלית  לישא  בא  אם  קהל,  פסולי  אבל  כהונה, 

הוא". 

אך הרמב"ם פליג על הטור וס"ל שלא צריך להביא ראיה ויהי' נאמן. והיינו משום דס"ל 
שלכל אדם יש כבר חזקת כשרות אע"פ שאין לו יחוס משפחה, וכ"כ המ"מ15 בדעת הרמב"ם 

וז"ל: "שכל אדם בחזקת כשרות עד שיפסל". 

ולפי זה נשאלת השאלה מהי החזקת כשרות שכותב הרמב"ם במשנה זו ש"כל המשפחות 
בחזקת כשרות ומותר לישא מהן לכתחילה", ולכאורה מה מיוחד דוקא במשפחה, והרי כל 

אדם לבד יש לו חזקת כשרות. 

וי"ל הביאור בזה שהרמב"ם מחדש שאע"פ שלכל אדם יש כבר חזקת כשרות אף אם הוא 
לה  שיש  משפחה  של  החזקה  והיא  מיוחדת  כשרות  חזקת  ישנה  אעפ"כ  רחוקה,  מארץ  בא 
יחוס, וכגון הנאמר בגמ' מס' תענית16 לגבי יום חמשה עשר באב, שהיו "בנות ירושלים יוצאות 
וחולות בכרמים, ומה היו אומרות: בחור! שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תתן עיניך 
בנוי, תן עיניך במשפחה", ופי' התוי"ט שהכוונה בתן עיניך במשפחה הוא לענין היחוס, היינו 
שישנם משפחות מיוחסות שבהם אין ספק לגבי מוצאם, ומחדש הרמב"ם שאעפ"כ אם ישנו 

אדם במשפחה שהוא עז פנים ביותר, ומרבה מריבה עם הכל, חוששין ליחוסו.

עפ"ז יובן מדוע כתב הרמב"ם שדוקא אדם עז פנים ביותר ומרבה מריבה עם הכל חוששין 
ליחוסו, כי כאן לא מדובר בסתם אדם, אלא מדובר שהוא ממשפחה מיוחסת, ואעפ"כ נפסל 
יחוסו, ולכן כדי לפסול יחוסו לא די בכך שהוא עז פנים כבסתם אדם, אלא צריך שיהי' עז פנים 
ביותר ומרבה מריבה עם הכל, וזוהי המעלה של משפחה הנאמרה בגמ' בתענית שכדי לפסול 

אותה לא מהני ע"י סימן אחד. 

ז
ע"פ יסוד הנ"ל מתורץ כל קושיות הנ"ל

זו מבאר הרמב"ם גדר חדש בפסול יוחסין  יובנו כל קושיות הנ"ל )ס"א(, דבהלכה  ובזה 
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17( שמואל ב' פכ"א פ"ב.

ולצורך זה מספר הרמב"ם בארוכה את כל המעשה בגבעונים. דהנה בגבעונים מצינו חידוש 
מיוחד, והוא שהסימנים פעלו בהם את הפסול, דבד"כ סימנים אלו ה"ה מבררים את יחוסו 
של האדם, היינו, במקרה שגוי התערבב בתוך עם ישראל, הנה ע"י סימנים אלו מבררים את 
יחוסו שאינו יהודי. אך בגבעונים, לא היה לנו ספק לגבי מוצאם שהם היו גויים שהתגיירו ע"י 
יהושע, וא"כ יוצא שלגביהם סימנים אלו אינם מבררים את מוצאם, אלא פעלו בהם שעל אף 
התגיירותם נשארו גויים. וי"ל שחידוש זה רוצה הרמב"ם ללמדנו, שעל אף שאין לנו ספק 
בדבר מוצאו היהודי של אותו אדם מפני שמשפחתו היא מיוחסת, אעפ"כ בשעה שיש בו את 

כל ג' הסימנים, ולא זו בלבד אלא הוא שונא את הבריות, אזי חוששין ביותר ליחוסו. 

בלשון  כתב  ולא  הוא",  גבעוני  שמא  ביותר  לו  ש"חוששים  הרמב"ם  מש"כ  יובן  עפ"ז 
חוששין לו ביותר שמא עכו"ם הוא, משום שכאן רוצה הרמב"ם להדגיש שיש בו הפסול של 
גבעוני שעל אף שאין בו ספק לגבי יחוסו, אעפ"כ נפסל. ובזה יובן מה שכתב הרמב"ם שלא 
כי כאן לא מדובר  ג' סימנים הנ"ל אלא גם צריך את הסימן של שונא את הבריות,  מספיק 
בסימנים המבררים, אלא בסימנים הפועלים מציאות, וכדי לפעול זאת זקוקים אנו אף לשנאת 

הבריות.

 והמקור לזה הוא מהסיפור עם הגבעונים, שבהם לא רק שלא היה בהם את ג' הסימנים 
אלא אף היתה בהם שנאה לבריות, ושנאה זאת התבטאה בכך שלא גמלו חסד לבנ"י על הטובה 
שעם ישראל גמל עמהם ש"החיום בתחילה". וענין זה אינו רק סתם אי גמילות חסד אלא הוא 
חיוב מוסרי ששייך לא רק בבנ"י, אלא גם בעכו"ם, שכל אדם יש בו את המידה של הכרת הטוב 
ולא לכפור בטובה, ובגבעונים גם חיוב מוסרי זה לא היה בהם, ולכן פסל אותם דוד מלבוא 

בקהל, ומידה זאת באה משנאת הבריות שנאה סתם ללא כל סיבה.

עפ"ז יובן מש"כ הרמב"ם הלשון "שסימני ישראל האומה הקדושה", משום שכאן רוצה 
הרמב"ם לבאר הטעם מדוע גם כאלה שאין ספק לגבי מוצאם, אף הם נפסלים בשעה שיש 
בהם את המדות הרעות הללו, ומבאר שזהו מפני קדושתם ועליונותם של עם ישראל שלכן אף 
המשפחות המיוחסות שאין שום ספק לגבי מוצאם היהודי, אעפ"כ, בשעה שאנו רואים אדם 
שיש בו נוסף לג' המדות הרעות הללו ה"ה גם שונא את הבריות, אזי על אף יחוסו חוששין לו 
ביותר שמא גבעוני הוא, וכפי שכתב רש"י17 "והגבעונים לא מבני ישראל המה" – כלומר הן 

הראו בעצמם מדת אכזריות שאינן מזרעו של אברהם אבינו ואינן ראויין לידבק בישראל.
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1( והנה, אף שלכאורה הטעם אינו שייך כיום, שהרי 
השעונים שלנו הינם מדוייקים, הנה:

א( כבר נכתב ונפסק להלכה )רמב"ם הל' ממרים פ"ב 
ה"ב( "בית דין שגזרו גזרה או תקנו תקנה והנהיגו מנהג 
דין אחר  בית  ועמד אחריהם  ופשט הדבר בכל ישראל, 
התקנה  אותה  ולעקור  הראשונים  דברים  לבטל  ובקש 
ואותה הגזרה ואותו המנהג, אינו יכול עד שיהיה גדול 
מן הראשונים בחכמה ובמנין", ואם אינם כן, הנה "אפילו 

אין  התקינו  או  הראשונים  גזרו  שבגללו  הטעם  בטל 
האחרונים יכולין".

ועד"ז י"ל בנדו"ד, שלמרות שייתכן ובטל טעם תקנת 
אדה"ז, הנה כל עוד לא נמצא יהודי הגדול ממנו בחכמה 

שיבטל את תקנתו, תקנתו בתוקפה עומדת*.
ב( גם אי נימא שאכן בטל מכבר טעם זה, הנה בדברי 
אדה"ז הובאו ב' טעמים, והטעם השני – "וגם אין ראוי 

לצמצם" – במקומו עומד.

השיחות  ספר  )ראה  שיחות  מכו"כ  ולהעיר   )*
מציין  בהם   )415 ע'  ח"ב   .302  ,300 ע'  ח"א  תשמ"ז 
כ"ק אד"ש להלכה זו ברמב"ם, בקשר לתקנת לימוד 
הרמב"ם שלו. אך אולי אין ללמוד משם לעניננו, מפני 
שנתפשט  "מנהג  למילים  בקשר  הוא  שם  שהציון 

בכל  פרקים  ג'  )ללמוד  ישראל  בתפוצות  ונתקבל 
מיוחד  תוקף  בהלכה  שמצאנו  מביא  שע"כ  יום(", 
לתקנה ש)כלשון הרמב"ם( "פשט הדבר בכל ישראל", 
בכל  התקנה  פשטה  לא  שלכאורה  בנדו"ד  ומשא"כ 

ישראל.

 קריאת שמע שלושת רבעי שעה 
קודם סוף זמנה

 הרב משה מרדכי ארנשטיין
משפיע ראשי בישיבה

הזהירות בדבר קריאת־שמע שלושת רבעי קודם סוף זמנה
ידוע פסק אדה"ז בסידורו, אשר יש לקרוא קריאת־שמע של שחרית, )עד( שלושת רבעי 

שעה קודם סוף זמן הקריאה.

וז"ל: "זמן ק"ש של שחרית שהוא רביע היום, צריך ליזהר במאד בקיץ ביותר שלא לעבור 
הזמן כי הוא יותר מוקדם בקיץ, שבמדינות אלו נץ החמה בקיץ הוא בערך ג' שעות ומחצה 
אחר חצות הלילה ורבע היום ארבע שעות ורביע. נמצא כלה הזמן בג' רביעי שעה שמינית. 
ולפי שמורי השעות אין כולם הולכים באמת1 והוא ספק של תורה וגם אין ראוי לצמצם, לכן 

צריך ליזהר לגמור קריאת שמע בסוף שעה שביעית בקיץ". ע"כ.

פסק זה הועתק ככל שאר פסקי סידורו גם בסידור עם דא"ח ובסידור 'תורה אור' )שלוקטו 
לאחמ"כ וקובצו כולם יחד בהוספות לשו"ע אדה"ז ח"א )ראה 'פתח דבר' מכ"ק אד"ש מה"מ 

 הלכה
ומנהג
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2( אף שכבר ידועים ומפורסמים דברי כ"ק אד"ש על 
"סידור  ע' קלח(  ח"ג  )אג"ק  זה  הדיוק שבסידור  העדר 
פוטוגראפיה מסידור שקדמו,  הוא  תהלת השם השלם 
ולא הספיק הזמן להגיהו כדבעי". ויש ללמוד מכך בפרט 
בהנוגע לעניננו, מאחר שדברים אלו נאמרו ביחס לפסק 
הלכה שהובא בסידור תהלת ה' בנוגע לאמירת י"ג מדות 
הרחמים ביחיד )שנכתב שם רק בתפילת מנחה(. שפסק 

זה אגב, לא הוזכר כלל בסידור 'תורה אור'!
3( ובטעם הדבר י"ל מצד גודל הזהירות לקרוא ק"ש 

בהקדם הכי אפשרי, והוא ע"פ הנפסק בשו"ע )סי' נח, 
סוף  עד  זמנה  ש"נמשך  שלמרות  )ס"א(  שכותב  לאחר 
כוותיקין  לקרותה  המובחר  מן  "מצוה  אך  שעות",  ג' 
לא  ש"אם  )בס"ג(  מוסיף  החמה",  הנץ  קודם  מעט   .  .
קרא אותה קודם הנץ החמה"( "יש לו להקדים לקרותה 

במהרה כל מה שיוכל".
]וראה מש"כ במ"ב שם: "מכאן תוכחת מגולה לבני 
אשכנז שמאחרים מאד ק"ש ואחז"ל אלמלא לא נברא 

העולם אלא בשביל קבלת מלכות שמים די"[.

לשו"ע אדה"ז דהוצאת תש"כ((. ולפלא שבסידורי 'תהלת ה'' לא הובא פס"ד זה של אדמו"ר 
הזקן, למרות שכן הובאו כמה מפסקיו האחרים הנוגעים לתפלה במקומות המתאימים2. מה 

גם, שפסק זה הוא – כלשון אדה"ז שהועתק לעיל – בענין 'ספק של תורה'.

א
 זהירות הנ"ל גם כשהקריאה בתוך התפילה 

היא בתוך השלושת רבעי שעה
והנה, הנפוץ באופן תפיסת הקפדת וזהירות זו בקרב אנ"ש הוא, אשר יש לנהוג בה כאשר 
מתפללים מאוחר, היינו, לאחר זמן ק"ש. שבנוסף לכך שמצד איחור אמירת ה'שמע' בתפילה, 
יש לקוראה מוקדם )לפני התפילה ובלי ברכותי'(, הנה אז, לא די בכך ששמים לב לקוראה 

לפני סוף זמנה, אלא מדקדקים לקוראה אף לפני שלושת רבעי שעה לפני כן.   

אך לכאורה, זהירות זו נוגעת למעשה גם כשמתפללים בזמן שאין חשש שיפסידו את זמן 
ק"ש. והוא, כאשר התפילה מתחילה בשעה המוכיחה שלקריאת־שמע יגיעו בתוך שלושת 
רבעי השעה האחרונים לזמן ק"ש, שגם אז יש לקרוא את ק"ש דווקא קודם התפילה, דמאי 

שנא.

ולדוגמא, אם סוף זמן ק"ש הוא ב־9 בבוקר, והמנין מתחיל ב־8 כך שמגיעים לק"ש ב־8.20 
ק"ש  לקרוא  לכתחילה  שראוי  דאעפ"י  התפילה.  לפני  ק"ש  ולקרוא  להקדים  יש   ,8.30 או 
דאורייתא עם ברכותיה שלפניה ולאחריה, אך מאחר ופסק אדה"ז שיש להקדים את קריאת 

הק"ש עד שלושת רבעי שעה לפני סוף זמנה, הרי פשוט שכך יש לנהוג.

והנה למעשה, כבר נהגו אצל חסידים לקרוא ק"ש קטנה בכל אופן. היינו, מבלי להתייחס 
ולבדוק באם הקריאת־שמע שיקראו בעת תפלתם תהיה בתוך הזמן האפשרי או לאו. דגם אם 
כן, קוראים לפני התפילה את ק"ש בלא ברכותיה3. ויתירה מזו, דמדברי כ"ק אד"ש נראה דאין 

זה מנהג חסידים בלבד, אלא אף מבוסס על ענין בנגלה.
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שמע  לקריאת  הוא  כאן  המכוון  שעיקר  דאע"פ 
בברכותיה ובתוך סדר התפילה, אך מאחר שמאחרין את 
התפילה מצד ההכנה וכו'*, הנה עכ"פ 'מהדרים' לקרות 

את שמע "במהרה כל מה שיוכל". וראה להלן הערה 8.
נ"ע(  מוהרש"ב  אדמו"ר  )כ"ק  משיחת  4( להעיר 
תורת   – הריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  )הנחת  תרס"ט  שמח"ת 
קורא  אחד  אם  הוא  והאמת   .  ." וז"ל:   ,)139 ע'  שלום 
ק"ש עם תפילין בבקר )ק"ש קטנה( והשני קורא ק"ש 
בלא  ק"ש  שקורא  שמי  והגם   – תפילין  בלא  קטנה 
תפילין ה"ה קורא בכוונה יותר מהקורא בתפילין – מ"מ 

הרי הקורא בתפילין ה"ה קורא בכוונה יותר כו'".
דביאור הדברים בפשטות הוא, שאמנם הקורא בלא 
אפשרות  יותר  לו  יש  מעשית  מבחינה  הנה  תפילין, 
יותר  שהזמן  מצד  )הן  הק"ש  באמירת  לכוון  לכאורה 
בהנחת  במעשה  עסוק  להיות  צריך  שאינו  לו  מרווח 
מצד  והן  וכו',  הראש  על  המדוייק  סידורם  התפילין, 
את  גם  לכוין  עת  באותה  ממנו  נדרשת  שלא  הכוונה, 
הכוונה הדרושה בשעת הנחת התפילין ועם התפילין(, 
כשהתפילין  שמע  את  שקורא  בשעה  אעפ"כ,  הנה 
הקריאה,  של  והפעולה  הכוונה  הרי  ובזרועו,  בראשו 
עמוקה ותוכנית יותר )וראה מ"ש הבית יוסף )או"ח סי' 
הקורא  גבי  יונה  הר"ר  בשם  יוחנן(  רבי  דאמר  ד"ה  כה 
ק"ש בלא תפילין, וז"ל: "ורבי יוחנן סבירא ליה שאפילו 
המצוה עצמה אינה נעשית שלמה כיון שלא קיבל עליו 
בלא  תודה  שמקריב  כמי  ליה  דהוי  שמים  מלכות  עול 
מנחה וכו' כיון שקורא בלא קבלת מלכות שמים". ע"כ. 

היינו, שהתפילין הוא לתועלת הק"ש גופיה(.

אדמו"ר  )לכ"ק  החיים'  'עץ  מקונטרס  גם  ולהעיר 
מוהרש"ב נ"ע( ע' 51( בהנחיות לסדר הלימוד בישיבת 
'תומכי תמימים', וז"ל: "בשעה שביעית ומחצה יתאספו 
וקריאת  תפלין  הנחת  אחרי   .  . הגדול  הזאל  אל  כולם 
הכוונה  שבפשטות  עכ"ל.  טיי".  שתיית  ואחר  שמע 

להנחת תפילין לצורך אמירת ק"ש עמם.
מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  של  מכתבו  מפורסם  וכבר 
)אג"ק ח"י ע' ב( אל ר' ניסן נמנוב ז"ל "בדבר התלמידים 
שי' ששואלים בנדון טעימה קודם התפלה, הנה בודאי 
אפשר  ואז  בתפילין  קטנה  ק"ש  בקריאת  נזהרים  המה 
ממנו  בהנלמד  רבים  דשו  וכבר  מזונות".  מיני  לטעום 
על  הדגשה  אלו  בדברים  שאין  שכתבו  ויש  לפועל, 
קטנה  ק"ש  אמירת  בשעת  זה  באופן  ההנהגה  הכרח 
בעצמו'(,  שקר  עדות  מעיד  'כאילו  ה"ה  שאל"כ  )מצד 
להניח  קודם  יש  טעימה,  לטעום  רוצים  שאם  אלא 
עץ  בקונ'  להמובא  בנוגע  אף  י"ל  כן  דלפי"ז  תפילין. 
קודם  מזונות  שאוכלים  שלמנהגנו  )אף  דלעיל  החיים 
תפלין  להניח  יש  לפועל  זו  להסברה  גם  הנה  התפילה, 
ק"ש  אמירת  בעת   - כבמכתב   - היינו  הטעימה,   קודם 

קטנה(.
5( ברכות יד, סע"ב.

6( אות חיים ושלום סכ"ה סק"ו.
ההדגשה   .323 ע'  חדשה(  )הוצאה  קודש  7( שיחות 
על  6( בהערה  ע'  חב"ד   – המנהגים  ס'  וראה  במקור. 
שציין  בבוקר'  אומרים  שיש  שמע  'בקריאת  המילים 
לדברי המונקאטשער הנ"ל ולשיחה זו )בלי לכתוב את 

העולה מהם(.

ע'  ח"י  מוהריי"צ  אדמו"ר  כ"ק  אג"ק  ראה   )*
אם  התפלה  זמן  בענין  שאלתך  על  "במענה  שמג: 
קודם  דא"ח  ומחשבת  בלימוד  פנימיות  ההכנה  מצד 

כה  הזמן,  על  להקפיד  אין  התפלה  בשביל  התפלה 
נהגו וכה נוהגים". וראה אג"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א 

ח"ג ע' קמז. ועוד.

דהנה בשיחת ש"פ שלח מבה"ח תמוז, תשי"ב, מבאר את מנהג החסידים )בשונה ממנהג 
שנהג אדמו"ר מוהרש"ב4, עיי"ש(, לקרוא ק"ש קטנה לפני התפילה בלא תפילין, ומבאר מדוע 
אין זה היפך מארז"ל "כל הקורא ק"ש בלא תפילין, כאילו מעיד עדות שקר בעצמו"5. ותורף 
ביאורו שם, ע"פ דברי הרה"צ ממונקאטש6 שמאחר שתפילין הוא למעלה מקריאת שמע וכלל 

הוא ד'מעלין בקודש', ע"כ הסדר הוא דתחלה צריך לקרוא שמע ואח"כ להניח תפילין.

ובהמשך מביא מה שאפשר להקשות ע"ז ומיישב ע"פ דברי האחרונים בענין אחר הדומה 
לעניננו, עיי"ש. ומסיים ואלו דבריו )ע"פ הנחה בלתי מוגה(7: "עפי"ז מובן מדוע אי"ז עדות 
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152, בהתייחסו לדברי  ע'  גם לקו"ש חל"ג  8( וראה 
"כשהן  שכתב  גו'"  יקום  כלביא  עם  "הן  עה"פ  רש"י 
וכארי  כלביא  מתגברים  הן  שחרית  משינתם  עומדין 
לחטוף את המצות ללבוש ציצית לקרוא את שמע ולהניח 
תפלין . .", דלכאורה המצוות המנויות כאן אינן לא לפי 
סדרן בפרשיות התורה )עיי"ש בהשיחה( ו"אף לא כפי 
הוא שלובשים  דאף שהמנהג  האדם,  ע"י  סדר עשייתן 
ק"ש,  קורין  ולאח"ז  נט"י,  לאחרי  תיכף  בבוקר  ציצית 
הרי ק"ש באה לאחרי הנחת תפילין, וכדאיתא בגמ' "כל 
 הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו 

כו'".
ובהערה שם )28( כתב וזלה"ק: "אלא שי"ל שלדעת 
תפילין  הנחת  לפני  ק"ש  שקוראין  כן  נוהגין  רש"י 
כהדיעות בזה . . ע"ד מנהג חסידים ואנשי מעשה לקרות 
ק"ש,  זמן  יעברו  פן  ממטתם  כשיעמדו  בבוקר  ק"ש 
דאף שמפורש  ותפילין".  ק"ש  בסדר  והאריכו  ושקו"ט 
רש"י  בדעת  אך  ק"ש",  זמן  יעברו  "פן  מצד  שזהו  הוא 
הנחת  לפני  ק"ש  שקוראין  כן  ש"נוהגין  ב'סתם'  כתב 

תפילין", ורק שזהו גם "ע"ד מנהג חסידים" כו'.

ואולי יתירה מזו, שמכך נלמד גם בדבר מנהג חסידים 
זמן  יעברו  'פן  מחשש  נוסד  שמעיקרו  שלמרות  זה, 
ק"ש', אחר אח"כ נעשה הדבר למנהג קבוע גם כשאין 
גודל  מצד  שמלכתחילה,  אחר:  באופן  או  כזה.  חשש 
הימים  מן  ביום  פן  ומצד החשש  ק"ש',  ב'זמן  הזהירות 
תמיד את ק"ש  יאחרוהו ח"ו, הנה נקבע המנהג לקרוא 
קודם התפילה )אפילו שזהו ללא תפילין(. וראה לעיל 

הערה 3.
ולהעיר מס' המנהגים – חב"ד ע' 47, שמבאר בהערה 
מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  מנהג  את  'אוי"ל'(  )בדרך  שם 
ללא  ופושטה  טלית  לובש  הי'  בבוקר,  באב  שבתשעה 
שהי' מתפלל בה, ואח"כ הי' לובש תפלין ומתפלל בהם 
)בחדרו בלי שירגישו בדבר(, ע"פ מ"ש בשער הכוונות 
קודם  להתעטף  צריך  גדול  בטלית  שגם  שם(  )הנסמן 
תפילין. ובהמשך לזה שואל וז"ל: "ומה שבהנחת תפלין 
הנחת  שאז  מפני  י"ל  ע"ז,  מקפידין  אין  קטנה  לק"ש 
התפלין הוא רק בכדי שלא יהי' קורא ק"ש בלא תפלין 
כו'. משא"כ בשחרית תשעה באב שהי' מתפלל בהם כל 

התפלה". ע"כ.

דכן צריך להיות הסדר שבתחלה צריך  ואינו מניח תפילין, דכיון  שקר בשעה שקורא שמע 
לקרוא קריאת שמע ואח"כ להניח תפילין, דמעלין בקודש".

דהיינו  בלא תפילין,  בפני־עצמו לקרוא ק"ש  ענין  דישנו  ומדברים אלו משמע לכאורה, 
לפני התפילה ובלא ברכותיה, אף בלי קשר לחשש שמא כשיקראו את שמע בסדר התפילה 

יאחרו את זמן ק"ש8.

אלא, שגם לפ"ז יש לעיין האם כשיודע שכשיתפלל יקרא ק"ש בזמנה אך תוך שלושת 
רבעי שעה האחרונים לזמן קריאתה, כדאי שכשקורא את שמע בלא תפילין לפני התפילה, 
יד"ח מצות ק"ש רק בתנאי, שבאם יקרא את שמע  כוונה שמכווין לצאת בה  יקראה מתוך 
בתוך התפילה בזמנה, יתברר למפרע שלא רצה לצאת בקריאתו הראשונה, אלא בזו השניה 
מפני מעלתה שנקראת עם ברכותיה )כפי שיש שעושים כן כשקוראים את שמע לפני התפילה 

כשחוששים שאת 'שמע' שבתפילה יקראו רק לאחר סוף זמן ק"ש(.

אך בפשטות נראה, דכיון דסוף כל סוף, כל הענין בקריאת שמע שלושת רבעי שעה קודם 
זמנה הוא לא כ'גזירת הכתוב', אלא מצד זהירות שמא יפסיד את קריאתה בזמנה, הנה וודאי 
שעדיף שהקריאה בה יוצא ידי חובתו, תהיה זו שקורא עם ברכותיה בתוך שלושת רבעי השעה 

האחרונים לזמן קריאתה, מאשר בלא ברכותיה אך לפני שלושת רבעי השעה הללו.

)וכלשונו שהובא  אך גם לאחר כל זה, עדיין החידוש במקומו עומד, שזהו 'פסק הלכה' 
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היתה  דא"ח  עם  סידור  של  הראשונה  9( ההוצאה 
בשנת תקע"ו )ראה בית רבי ע' 168. בטאון חב"ד גליון 
26 בכתבה על 'סידור התפלה של אדמו"ר הזקן' ע' 20. 
תשכ"ה*(  שנת  הוצאת  דא"ח  עם  לסידור  דבר'  'פתח 
של  הראשונה  ההדפסה  לאחר  בלבד  כ-13 שנים  שזה 
'שער  בהקדמת  )ראה  תקס"ג  בשנת   – אדה"ז  סידור 

הכולל'. בית רבי ע' 168(.

10( 'קלים' בחיצוניות, שהרי אין בהם שינוי בהנוסח, 
אך ראה בהמשך ההגהה שם "דהגם שאינו נוגע בעצם 
הנוסח מ"מ אין לשנת וע"ד חייב אדם לומר בלשון רבו 
וגם שאפשר שיש בזה איזה כוונה כי גבהו דרכיו כו' . . 

בוודאי יש בזה כוונה מיוחדת".
11( אג"ק שלו ח"א ע' ו.

12( אג"ק ח"ב ע' שכז. ח"ו ע' שכ. חי"ב ע' קסד.

נדפס  זה  שסידור  כתב  עג  ע'  'הסידור'  בס'   )*
שהכתבה  )למרות  תקע"ג  בשנת  הראשונה  בפעם 
עיני  למראה  היתה  חב"ד  בבטאון  שנדפסה  הנ"ל 

כפי  אחר,  בענין  בה  ומחק  הגיה  שאף  אד"ש  כ"ק 
בדקתי מקורו  ולא  עח(  ע'  הנ"ל  בס'  בעצמו   שהביא 

מהו.

לעיל 'צריך ליזהר'( ולא רק מנהג הנסמך על ענין בנגלה, שיש לקרות את שמע קודם התפילה 
)אפילו שזה בלא ברכותיה(, גם אם בתפילתו יספיק לקוראה קודם סוף זמנה אך לא קודם 

שלושת רבעי השעה האחרונים לזמנה, וכנ"ל בארוכה.

ב
דיוק במיקום זהירות הנ"ל ב'סידור'

והנה, עפ"ז יש להעיר בדא"פ על דיוק בסדר הדברים שבסידורו של אדה"ז, אף שמדובר 
בסדר ומיקום פסקיו במהלך הסידור עצמו. דהנה, בסידור עם דא"ח מופיעים הדברים בדבר 
הזהירות הנ"ל בנוגע לזמן ק"ש, לפני ובסמיכות לק"ש, יחד עם – ובסוף – כל הלכות ק"ש. 
משא"כ בסידור 'תורה אור', נכתבו הלכות ק"ש לפני 'הריני מקבל' ו'מה טובו'. ולכאורה, מה 

מקומם הכא, דאכן מתאים יותר לכאורה, שייכתבו לפני ובסמיכות לק"ש.

)זקנו של אד"ש  דוד לאוואט  נסדר ע"י הרב אברהם  'תורה אור'  דהנה, למרות שסידור 
לעומת  תרמ"ז(,  בשנת  היתה  הראשונה  )הוצאתו  מוהרש"ב  אדמו"ר  כ"ק  בתקופת  מה"מ( 
'סידור עם דא"ח' שנסדר ע"י אדמו"ר האמצעי ויצא לאור כ־70 שנה לפני זה, ובסמיכות זמן 
להוצאת סידורו של אדה"ז9, אך הוא נחשב למדויק ביותר. עד כדי כך, שלמרות שבהגהות 
כ"ק אדמו"ר הרש"ב על הסידור תורה אור, העיר על כמה שינויים שעשה המו"ל הנ"ל דסידור 
זה בעריכת הסידור, ועד שמתבטא "לא טוב עשה המו"ל הזה ]=של סידור תורה אור[ מה 
ששינה בענינים האלו בהסידור הזה בכמה מקומות", אך לא הי' בשינויים קלים10 אלו למנוע 
ממנו לכתוב במכתב שכתב להרב לאוואט עם הגעת הסידור אליו, וזלה"ק: "נהניתי מאד מה 
וראה גם בכמה  זצללה"ה"11.  נוסח האמיתי של כ"ק אדמו"ר ]הזקן[  שמו"ל סידור התפלה 

ממכתביו של כ"ק אד"ש שמציין לסידור תורה אור כ"הנוסח ה]יותר[ מדוייק"12.

מה גם, שבפרט בנוגע לסדר הדברים, מפורש הוא בדברי כ"ק אד"ש, שמדויק הוא יותר 
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הסקירה  מלשון  לצטט  יש  לקרא  ועוד  13( כיהודא 
המובאת בס' בית רבי )שבהע' 9( על סידורו של אדה"ז, 
ושם כתב )לאחר שסוקר את הסידור שנדפס ע"י אדה"ז 
עצמו, ע"י אדמו"ר האמצעי ועוד(: "וזה לא כביר נדפסו 
בהידור גדול ע"י הרה"ג ר' אברהם דוד לאוואוט זלה"ה 

מהסידורים  הסידור  את  שהגיה  דניקאלאייעב  אב"ד 
גליון  ומהכת"י שעל  רבינו בעצמו  הראשונים שהדפיס 
תיבה  בכל  הרבה  ודקדק  בעצמו.  רבינו  שהגיה  הסידור 

ותיבה ובהנקודות".

בסידור תורה אור מאשר בסידור עם דא"ח. דבלקו"ש חכ"ב )ע' 114 ואילך( מאריך בביאור 
טעם קביעת נוסח 'ספירת העומר' בסידור אדה"ז בסוף הסידור. ועל מה שכותב בהערה 17 
שם תוך כדי פלפול בביאור הסדר שבסידורו, דמצות מילה ועוד נסדרו אחרי תפילת שחרית 
דחול, מעיר בשוה"ג, וזלה"ק: "כ"ה בסידור תורה אור . . משא"כ בסידור עם דא"ח שבאות 
לאחרי ברכת נישואין. ואכ"מ". וממשיך "ובהגהות כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע שהקפיד על 
השינויים בסי' תורה אור ומנה כמה מהם ולא הזכיר השינויים בהסדר הנ"ל. וי"ל שבזה לא 

שינה בסדור תו"א מסידור אדה"ז".

דאע"פ שעיקר הכוונה כאן לכאורה הוא להסדר בנוגע למצות מילה הנ"ל, שבזה לא שינה 
בתו"א מסידור אדה"ז, אך נראה שהכוונה היא גם שכן הוא בכללות הסידור, שבנוגע להסדר, 
וודאי שבסידור עם דא"ח אינו מדויק הסדר, כפי  זה  לא שינה בתו"א מסידור אדה"ז13. אך 
שממשיך מיד לאח"ז "וסידור עם דא"ח עיקר הכוונה הי' להו"ל את הדרושים דדא"ח, וסדר 

הסידור טפל".

אם כן לכאורה כן יש ללמוד אף בנוגע לסדר הצבת פסקי ההלכה, שבסידור 'תורה אור' 
לנו ללמוד מבחירת מיקום  יש  וא"כ,  כפי שקבע אדה"ז,  בדיוק  דייק להציבם באותו מקום 
ובסמיכות  ולא במקומם הראוי לכאורה, לפני  דווקא לפני התחלת כל התפילה  הלכות אלו 

לק"ש.

התחלת כל התפילה, על  ואכן נראה, דבזה בא להדגיש החידוש האמור, אשר כבר לפני 
האדם לעיין ולבדוק באם נראה שבאפשרותו להגיע לק"ש שבתפילה ולסיימה לפני שלושת 
רבעי שעה שלפני סוף זמן ק"ש, ובאם לאו, עליו לקרוא כבר כעת קודם התפילה. וכאשר 
קורא את ק"ש קודם התפילה מאחר שרואה שלא יספיק לקוראה ולסיימה לפני שלושת רבעי 
שעה קודם סיום זמנה, הנה מאחר שבק"ש זו יוצא ידי־חובתו, כל הלכות ק"ש נוגעים בעיקר 

אליה. ע"כ, נוגעים הלכות אלו וחשובים כבר לפני התחלת כל התפילה.

ג
 זהירות הנ"ל גם בדרבנן, 

ביאורים לחילוק בין מקרים מתי חוששים לזה
והנה בספר 'יגדיל תורה' )נ.י.( שנה ז' חוברת ג' עמ' קז )הובא גם בספר שמועות וסיפורים 
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נרות- להדליק  רבות  בקהילות  הנהיגו  14( אמנם 
שבת-קודש 18 דק' קודם השקיעה – ראה לקו"ש חט"ז 
ע' 577 )ובארה"ק נוהגים להקדים, בכלל – 20 דק'; ערי 

הצפון – 30 דק'; ירושלים – 40 דק'(, אך לכאורה לפי 
הנ"ל הי' צ"ל שלושת רבעי שעה ובכל אתר ואתר.

15( שבת כה, ב. וראה רמב"ם הל' שבת פ"ה ה"א.

מכ"ק  זכרונותיו  )שכתב  ע"ה  לנדא  יעקב  ר'  הרה"ח  הרה"ג  מרשימות  מובא   )323 ע'  ח"א 
אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע – שהי' אצלו בן־בית – אל כ"ק אדמו"ר שליט"א( וז"ל: "פעם בערב 
והואיל לאמר  הזמן,  לפני  רבעי שעה  אכילת חמץ שלשת  לגמור  רבינו  כ"ק  אותי  זרז  פסח 
כותב  זיע"א שאמר שכשם שאדמו"ר הזקן  זצוקללה"ה  כ"ק אדמו"ר מהר"ש  לי בשם אביו 

בסידורו לענין ק"ש לגומרה שלשת רבעי שעה לפני הזמן ככה הוא בענינים דרבנן". עכ"ל.

ומדברים אלו דאדמו"ר מהר"ש נמצינו למדים שני דברים: א( אי"ז זהירות מיוחדת לגבי 
)זמן( ק"ש בלבד, אלא גם בשאר מצוות. ב( ולא רק ב)שאר מצוות( דאורייתא )כבק"ש(, אלא 

אף בדרבנן.

והנה עפ"ז יש לכאורה להקשות מכו"כ מצוות שלא מצינו שיקדימו את ביצועם שלושת 
רבעי שעה לפני זמנם. ולדוגמא הנוגעת מידי שבוע ולכל ישראל, הדלקת נרות שבת ויו"ט. 
דאינו מובן, הכיצד למרות שבחשש איסור דאורייתא ועונש סקילה וכו' רח"ל עסקינן, מצד 
האיסור להדליק נרות שבת לאחר השקיעה, לא מצאנו בשום מקום שיקפידו בענין זה להדליק 

נרות שלושת רבעי שעה לפני הזמן14.

בדאורייתא  שבשניהם  דאף  ולומר,  נש"ק  להדלקת  ק"ש  זמן  בין  לחלק  יש  אולי  והנה, 
עסקינן, אעפ"כ אין בזה כדי ללמד על זה. מאחר שהזהירות האמורה בדבר סיום קריאת שמע 
שלושת רבעי שעה קודם הזמן, הוא כדי שלא יפסיד את מצוה זו גופא, ולכן אפשר לומר לו, 
שיסיימנה זמן מסויים קודם הזמן האחרון, כדי שלא יפסיד את קיומה. היינו, שאפשר כביכול 
לצמצם את זמן קיום המצוה, כאשר הצמצום נועד לצורך ולטובת מצוה זו עצמה. אך בזהירות 
'מבעיר', הרי  נרות שבת קודש קודם הזמן האחרון כדי שלא יעבור ח"ו על איסור  להדליק 
האיסור )דאורייתא( שבזה, הוא איסור מצד אחר שאינו קשור לעצם החיוב דהדלקת נש"ק. 
אחר. אלא על  ועל כגון דא לא אמרינן שיקיים את המצוה מוקדם כדי שלא ייכשל באיסור 
האדם לעשות את החשבון והזהירות לבדו, ולדאוג שמצוה אחת שעושה לא תבוא על חשבון 

מצוה )או איסור( אחרת.

אך אין לומר כן, שהרי הסברא האמורה בדבר הצורך להזהיר על הדלקת נש"ק מוקדם, 
אינו רק מצד החשש שמא ידליקם לאחר השקיעה שאז יעבור על איסור 'מבעיר', אלא אף 
שמא יפסיד את מצות הדלקת נרות שבת קודש, כיון שיגיע זמן שקיעת החמה, ויאחר את 
הזמן הניתן להדלקה. שאף שזו היא מצוה דרבנן15, הנה בדברי אדמו"ר המהר"ש לדעיל חזינן 
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17( הל' עדות פ"ב ה"ה.16( סי' רנו. כן נפסק בטושו"ע ובהגהת הרמ"א שם.

להדיא כנ"ל, שהזהירות היא אף בענינים דרבנן. ואם־כן, שוב יש מקום ליזהר להדליק את 
הנרות שלושת רבעי שעה קודם סיום הזמן האפשרי להדלקתם, שזהו הקדמת קיום המצוה, 

לצורך קיום מצוה זו עצמה.

בנוגע לאכילת חמץ,  לנדא מדובר  ועיקר, שהרי בדברי אדמו"ר מוהרש"ב להגר"י  ועוד 
שהזהירות לגמור את האכילה עתה, הוא מצד האיסור לאכול חמץ לאחר הזמן, והיינו, שאין 
יקיימה  כדי שבטוח  בה  להזדרז  לו  מצוה מסויימת עתה, שאומרים  לקיים  להספיק  כדי  זה 
חדש  ולא יפסידה, אלא זהירות וזריזות במעשה מסוים, משום שלא ייכשל חלילה באיסור 
שיתחיל מהרגע של איסור אכילת חמץ, ויש חשש שמא ייכשל בו. וחזינן מהא שאין מקום 
לחלק כדברינו, והדרא קושיא לדוכתא, מדוע לא מצינו זהירות אף בנוגע להדלקת נרות ש"ק 

שלושת רבעי שעה קודם שקיעת החמה.

בישובן תיקנו  ישראל  וז"ל: "כשהיו  בזה, ע"פ מ"ש אדה"ז בשולחנו16  לומר  נראה  אלא 
בקהלות  נהגו  ועכשיו  מן המלאכה  להבדיל העם  גבוה  במקום  לתקוע שש תקיעות  חכמים 
הקדושות שכל שהוא סמוך לשבת כחצי שעה או שעה שמכריז שליח צבור להכין עצמן לשבת 
שצריך להוסיף מחול על הקודש כמו שיתבאר בסי' רסא וכן ראוי לנהוג בכל מקום )שמאחרים 

תפלת ערבית(". ע"כ.

ועפ"ז נראה לומר, דכיון שמכריזים )ע"י שופרות, או ע"י החזן( ומודיעים ומתריעים את 
הקהל על־דבר השבת הקרובה לבוא, אין עוד צורך להיזהר להדליק נרות ולהיבטל ממלאכה 

שלושת רבעי שעה קודם השקיעה, כי כבר יזכרו ע"י ההכרזות הנ"ל.

ד
חלוקה בין זמנים שיש לטעות בהם ודחייתה

אך יותר נראה לומר בזה, דכל הזהירות הלזו של אדמו"ר הזקן, שייכת ונדרשת רק במקום 
שיש חשש שיבואו לטעות בזמן, שמחמת טעות זו יפסידו ח"ו קיום מ"ע וכדומה. אך במקום 

שאי אפשר לטעות, אין מקום להחמיר יותר מהנדרש.

ביום  "אמר עד אחד בשתי שעות  וז"ל:  לגבי חקירת עדים,  דברי הרמב"ם17  והוא, ע"פ 
והשני אומר בשלש שעות, הרי עדותן קיימת שדרך העם לטעות בשעה אחת אבל אם אמר 
האחד בשלש שעות והשני אומר בחמש עדותן בטלה. אמר עד אחד קודם הנץ החמה ואחד 
נחלקו  וכן אם  לכל.  ניכר  אומר בהנץ החמה עדותן בטלה, אע"פ שהיא שעה אחת שהדבר 

בשקיעתה".
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18( הל' חמץ ומצה פ"א ה"ט.

יבואו  לא  לכל",  ניכר  "הדבר  דבזה  כיון  דערב שבת,  בנוגע לשקיעת החמה  הנה  ועפ"ז, 
לטעות ולהפסיד את זמנה ואין חשש שמא ייכשל לעולם באיסור 'מבעיר' ע"י שידליק נרות 
לאחר השקיעה, שהרי ניכר לכל שכבר לילה הוא. משא"כ בנוגע לזמן ק"ש בבוקר וכן אכילת 
חמץ בער"פ, שהם חלים בזמן ביום שלא תלוי בשינוי הניכר באור השמש, ועלולים לטעות 

בזה בשעה כנ"ל, וע"כ וודאי יש מקום להרחקה של אדה"ז )ואדמו"ר מהר"ש(.

אלא דגם על זה יש להקשות: )א( הרי כפי הנתבאר לעיל )ס"ג(, אין מדובר על קביעת 
הקדמת הדלקת הנרות שלושת רבעי שעה קודם השקיעה מצד שלא יעבור חלילה על איסור 
יעבור על  כדלעיל, שאין להזהיר להקדים מצוה, מצד שלא  ליישב  לנו  )דע"ז אית  'מבעיר' 
מצוה או איסור אחר(, אלא כדי שלא יפסידו את מצות הדלקת נרות שבת קודש, ובהא וודאי 
שיש ליזהר להדליק קודם, דאמנם השקיעה היא "דבר הניכר לכל", אך מה יעזור כאשר יראה 

בעיניו שכבר שקעה החמה, הרי את המצוה כבר הפסיד.

)ב( לפי זה שבזמנים שעלולים לטעות בהם כי השינוי בהם לא ניכר, יש מקום להיזהר 
ליזהר  מתאים  היה  דלכאורה  ערבית,  של  ק"ש  מצות  לגבי  נימא  מה  קיומם,  את  ולהקדים 
ולהקפיד בה לאומרה בכל אופן קודם שלושת רבעי שעה לפני חצות הלילה, וממילא להתפלל 

תפילת ערבית שלושת רבעי שעה לפני חצות.

בנוגע לחקירת  דלעיל  דברי הרמב"ם  הנה על  זמן אכילת חמץ בער"פ:  לסוף  בנוגע  )ג( 
העדים, הקשה הלחם משנה דהרי זה בסתירה לדברי הרמב"ם גבי איסור אכילת חמץ בשעה 
החמישית, דז"ל הרמב"ם18 "שעה חמישית אין אוכלין בה חמץ גזרה משום יום המעונן שמא 
יטעה בין חמישית לששית". והקשה, ד"למה לי יום המעונן, אפילו בלא מעונן נמי, הרי כתב 
כאן ]הל' עדות שם[ שדרך העם לטעות בשעה אחת", ותירץ "וי"ל דלא כתב שם יום המעונן 
אלא לרמוז הגזרה האמורה בגמרא בין חמש לשבע דהיא האמיתית שהוא נוגע באיסור תורה. 

אבל הא דבין חמישית לשישית לא כתבה אלא לקרב הדבר אל המושכל".

והיוצא מזה, דהא גופא שאסרו חכמים לאכול בשעה החמישית הוא משום שרגיל האדם 
ונסיים אכילת חמץ שלושת רבעי  לטעות בשעה אחת. וא"כ, הייתכן לומר שנוסיף זהירות 

שעה קודם הזמן שאסרו חכמים ומאותה סיבה – שאנשים טועים בשעה.

)ד( ועוד ועיקר, דאם הטעם לקרוא ק"ש שלושת רבעי קודם סיום זמנה וכן יש לעשות 
לגבי אכילת חמץ בער"פ, הוא מצד הענין שאנשים טועים בשעה, הרי היה צריך ליזהר לקרוא 
וכן לסיים לאכול 'שעה' קודם סוף הזמן, ואיזה תיקון לדבר יש בזהירות של שלושת רבעי 

שעה.
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19( קהלת א, טו.

20( ברכות כו, א.
21( אף שעדיין יש לעיין )מה שהקשינו בסוף הסעיף 
רבעי  שלושת  דווקא  נקט  ומדוע  הענין  מהו  הקודם( 
כבסעיף  אופן  באותו  קשה  שאינו  למרות  וצ"ע.  שעה, 
הוא מצד מה שביארנו שם,  הקודם, שהרי הקושי שם 
הוא  הדברים,  בשאר  וכן  הקריאה  הקדמת  מטרת  שכל 
מצד שאנשים טועים ב'שעה', ולפי"ז טפי הי' לנו להבין 

מדוע לפועל נקט אדה"ז שלושת רבעי שעה.
זו  זהירות  11 שהביא  ע'  ס' המנהגים – חב"ד  וראה 
לקרוא את שמע מוקדם כדי לא לאחר, אך בלי להזכיר 
ובפרט  טעמו.  וצ"ע  דווקא.  שעה  רבעי  שלושת  ע"ד 
שמדברי כ"ק אדמו"ר המהר"ש והרש"ב שהובאו לעיל 
בפנים משמע שכן לקחו את ענין השלושת רבעי שעה 
דווקא בהקדמת  בו  זמן מוגבל שיש להתחשב  כשיעור 

הק"ש.
22( דוגמא לדבר: כתב הרמב"ם )הל' חמץ ומצה פ"א 

ה"ט( "שעה חמישית אין אוכלין בה חמץ . . ואינו אסור 
בהנייה בשעה חמישית. לפיכך, תולין בה תרומה ולחם 
ולא  אוכלין  לא  קדש,  שהוא  מחמץ  בהן  וכיוצא  תודה 

שורפין עד שתגיע שעה ששית ושורפין הכל".
שהגיע  כיון  דהא  "וקשה  שם  משנה  בכסף  והקשה 
להוציאו  צריך  וא"כ  שעה ששית אסור בהנאה מדרבנן 
לומר  היה  "ואפשר  ותירץ  ששית".  שעה  קודם  מביתו 
דמשום דאסור לשרוף קדשים ולאבדם אמרו שימתין עד 
תחלת שעה ששית". וממשיך "ואע"ג דעבר בתשביתו, 
רבנן  ליה  ואל תעשה הוא שרו  ושב  כיון דמדרבנן הוא 

עד ההיא שעתא".
)וכנ"ל בפנים, דאינו דומה לנדו"ד לגבי אכילת חמץ, 
דבזה הרי משהגיע זמן האיסור דרבנן, הרי האוכל חמץ, 
משא"כ  ועשה',  ד'קום  באופן  חכמים  דברי  על  עובר 
את  לבער  מדרבנן  החובה  בענין  דקאי  דהכס"מ,  בנדון 
החמץ, דכשמשהה עדיין החמץ בביתו, עובר על דבריהם 

באופן ד'שב ואל תעשה'(.

ה
חלוקה בין איסורים שע"י עשי', לאיסורים שע"י העדר עשי'

אלא נראה לומר בזה, שיש לחלק בין זמן ק"ש בבוקר וסוף זמן אכילת חמץ, לבין מצוות 
ק"ש ותפילה בלילה ומצות הדלקת נרות שבת קודש:

דזה וודאי שק"ש של שחרית, הוא חמור יותר מכולם שהרי הוא מצוות עשה דאורייתא. 
ולכן  לתקן'20.  יוכל  לא  'מעות  נאמר19  ועליו  דאורייתא,  מ"ע  על  עבר  הרי  הזמן,  יאחר  ואם 
לגביו ברורה הנחיצות בזהירות לקרוא את שמע ולסיימה מוקדם )עד שלושת רבעי קודם סוף 

זמנה21(.

ובשאר המצוות הנ"ל, הנה אף שכולם הם מצוות דרבנן, נראה שיש לחלק חילוק עיקרי 
ויסודי ביניהם, והוא, בין המצוות שקיומם הוא באופן ד'קום ועשה', ובין אלו שאופן קיומם 
הוא ב'שב ואל תעשה'. דלגבי סוף זמן אכילת חמץ, הנה אם יאחר חלילה ויאכל בזמן שאמרו 
עליו חכמים שאסור לאכול בו חמץ, הרי יעבור על איסור דרבנן שאמרו לא לעשות, והוא עשה 

היפך דבריהם. ובמקום כזה יש בהם מקום לחומרא של 3/4 שעה לפני סוף הזמן.

אך במצוות הדלקת נרות שבת קודש, הנה אם ישכח ויפסיד מלהדליקם קודם השקיעה, 
בזה לא קיים מצוה שאמרו חכמים לעשות. אך האופן בו עבר על דברי חכמים היה רק בכך 
שישב ולא עשה כלום22. ולכן לא ראו לנכון לתקן אף בכזו מצוה, שיזהרו לקיימה מוקדם מאוד 

פן ישכחוה.
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23( ברכות ב, א.
24( רמב"ם הל' ק"ש פ"א ה"ט. שו"ע סי' רלה ס"ג.

25( להעיר שפעמים רבות בהתוועדויות כ"ק אדמו"ר 
בראשית(,  מוצאי שבת  )או  מוצאי שמח"ת  מה"מ של 
ההתוועדות  השבועות,  חג  וסיום  משיח,  סעודת 
מתפללים  היו  ואז  חצות  אחר  שעות  כמה  הסתיימה 

ערבית.
26( סי' נח ס"י.

אצל  הנהוג  כפי  באריכות  כשמתפללים  27( ובפרט 
חסידים, וראה בהנסמן בשוה"ג להערה 3.

28( ספר השיחות תורת שלום ע' 12-13.
29( לקו"ש חכ"ט ע' 211 ואילך.

ובפרט בנוגע לק"ש של ערבית, שהרי מן התורה, זמן ק"ש הוא כל הלילה, וחכמים אמרו 
עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה23. וכיון שכן, הרי אין לתקן ולומר שיקרא שלושת 
רבעי שעה קודם הזמן שאמרו חכמים כדי שלא יעבור על דבריהם, דאף לאחר דבריהם, הנה 
חכמים  שגם  היינו,  חובתו"24,  ידי  יצא  השחר,  עמוד  עלה  שלא  עד  וקרא  ואיחר  עבר  "אם 
אומרים, שבאם עבר על דבריהם וקרא את שמע לאחר חצות הלילה, יצא ידי חובת מצוות 

קריאת שמע בשלימותה25.

ו
עיון בדבר זהירות הנ"ל ביחס לברכות ק"ש

עוד יש להעיר, דעפ"י דברי אדה"ז בדבר הזהירות הנ"ל, ייתכן שיצא לנו נפק"מ נוספת, 
והיא גבי זמן אמירת ברכות ק"ש. שאף אותם יצטרכו לומר ולסיים קודם שלשת רבעי שעה 

לפני סיום ארבע שעות.

דהנה, כתב אדה"ז בשולחנו26 "אם עברה שעה ד' ולא קראה ]את שמע[ שוב אינו יכול 
כדי לקבל  וטוב שיקראנה  כל היום  יכול לקרותה  לקרותה עם ברכותיה אבל בלא ברכותיה 
כסברא  והעיקר  בברכותיה  היום  כל  לקרותה  שיכול  אומרים  )ויש  שמים  מלכות  עול  עליו 
הראשונה(". הרי מפורש לדעתו, שלאחר שעה ד', א"א לקרות את שמע בברכותיה. ואם כן 
הם הדברים, הרי גם בזה יש להקפיד לגמור את כל ברכות ק"ש קודם שלושת רבעי שעה לפני 

סוף זמנה, שהרי אח"כ אינו יכול כלל להשלימם ועלול להפסיד אותם.

והנה, בפועל גם ההולכים בעקבותיו של אדה"ז לא נראים נזהרים בזה, אלא כן מברכים 
ברכות ק"ש גם אחר שעה רביעית. וכפי שראינו במנהג כ"ק אד"ש – שעפ"ז נוהגים ב)רוב( 
קהילות אנ"ש – שהתחלת תפילת שחרית היא בשעה עשר בבוקר, שאזי מגיעים לברכות 
אחר  ק"ש  לברכות  מגיע  הי'  בתפילתו  אדה"ז  שגם  לומר  ומסתבר  ד'27.  שעה  לאחר  ק"ש 
'למעלה  כ"ק אדמו"ר הרש"ב28 –  אז היתה תפילתו – כלשון  רביעית, בפרט בשבת,  שעה 

מהגבלה'.

ואמנם לא מצאתי לע"ע ביאור לכך בדבריהם של רבותינו נשיאינו איך מתאים הדבר עם 
פסק־ההלכה הנ"ל של אדה"ז )שכדוגמתו כן מצינו בנוגע לכמה ענינים דומים: שינה בסוכה29, 
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30( לקו"ש חכ"א ע' 84( ואילך.
31( לקו"ש חכ"ב ע' 30( ואילך.

32( ברכות י, סע"ב.
33( ברכות ג, ג ד"ה לא הפסיד.

ע'  חכ"ט  בלקו"ש  נדפס  רצד.  ע'  ח"י  34( אג"ק 
)סעי'  תשמ"א  תזריע  ש"פ  שיחת  מה  גם  וראה   .378
צג(, וזלה"ק )הנחה בלתי מוגה – מובא בתרגום חפשי 
יחלוק  שהצ"צ  מקום  בשום  נמצא  לא  "בכלל  ללה"ק(: 
כ"חולין"  שהוא  ע"ע  אומר  שהצ"צ  עד  אדה"ז,  על 

היחיד  המקום  זהו  כאן  כ"קדה"ק";  שהוא  אדה"ז  לגבי 
)עכ"פ שראיתי( שהצ"צ חולק על אדה"ז וכותב שאע"פ 

שאדה"ז כותב . ." עיי"ש.
35( והנה, ביישוב דעת אדה"ז שיתאים עם ההנהגה 
בפועל דרבותינו נשיאנו בזה, אולי אפ"ל: דהנה בהלכה 
הנ"ל דאדה"ז, הדיעה השניה בתוספת הפסיקה כדיעה 
הראשונה )היינו, המילים "ויש אומרים שיכול לקרותה 
כל היום בברכותיה והעיקר כסברא הראשונה"( מופיעים 

בתוך סוגריים.

אי־אכילת פת בסעודה שלישית30 ו)הידור ב(אכילת מצה שרוי' באחש"פ31(, אך ברור שכיון 
שכן נהגו והנהיגו רבותינו נשיאינו בחצרותיהם, כן יש לנהוג וללא שום פקפוק.

]ולהעיר, דמלשונו של כ"ק אדמו"ר הצ"צ משמע שנוטה להדיעה שאפשר לברך ברכות 
ק"ש עד חצות. דהנה איתא בגמ'32 לגבי זמן ק"ש "רבי יהושע אומר, עד שלש שעות. אמר רב 
יהודה אמר שמואל: הלכה כרבי יהושע. הקורא מכאן ואילך לא הפסיד . . אמר רב חסדא אמר 

מר עוקבא: מאי לא הפסיד – שלא הפסיד ברכות".

)ד"י סע"ב( שלא הפסיד ברכות. הרא"ש  וז"ל: "בגמרא  וכתב הצ"צ בחידושיו לש"ס33, 
סוף שעה  עד  דוקא  כ'  גאון  האי[  ]רב  ר"ה  ובשם  ע"ש  אופנים  בג'  העיר הספק  יו"ד  סס"י 
רביעית. והש"ג ]והשלטי גיבורים[ כ' שלדעת הרי"ף והרמב"ם אפילו איחר עד ערבית יש 
לו לקרות ק"ש בברכותיה. וכן בחה"ר ]בחידושי הרשב"א[ כ' אבל ראיתי בתוספת שנסתפקו 
אם לא הפסיד בברכות אפילו כל היום או שמא עד חצות כזמן תפלה לת"ק". עכ"ל. משמע 
שהספק שלהם על מחצות עד סוף היום אבל עד חצות ודאי לא הפסיד הברכות. ונלע"ד עוד 
ראיה לזה ממ"ש בב"י סי' רל"ה בד"ה וה"ר יונה כתב וז"ל: "וא"ת האיך הוא אומר ברכת ק"ש 
בבה"כ כיון שאינו יוצא י"ח באותה קריאה הרי הן ברכות לבטלה כבר כתב הרשב"א בתשובה 
אל תתמה דברכות ק"ש אינן ברכות של ק"ש ממש כו' אלא ברכות הן שנתקנו בפני עצמן אלא 
שתקנו לאומרם לפני ק"ש ולאחריו כן הסכימו הגאונים עכ"ל. ובש"ע סס"י נ"ח פסק כדעת 
רב האי גאון. וראיתי בב"י שלא הביא ד' חה"ר בשם התוספת. ובשו"ת משכנות יעקב סי' ע"ז 

כ' שדעתו נוטה דעכ"פ עד חצות יוכל לקרוא בברכותיה". ע"כ.

בדברי  הקשה  שהצ"צ  במקום  דאם  אדה"ז,  דברי  על  לחלוק  הצ"צ  בא  לא  שוודאי  ואף 
מסתפק  רק  שהצ"צ  ד"כיון  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  כתב  אחר(  )בענין  אדה"ז 
ומקשה בדברי אדמו"ר הזקן . . הרי לא מפני זה משנה ההלכה ופס"ד מפורש ובמקום שחלק 
הצ"צ הנה כתוב בזה בלשון יותר ברור"34, עאכו"כ בנדו"ד שכלל אינו מזכיר את דברי אדה"ז, 
להנהגת  ומקור  סמך  איזה  בכך  יש  אולי  אך  להלכה,  ולא  לשקו"ט  באו  דבריו  שכל  ופשוט 

רבותינו נשיאנו הנ"ל, וצ"ע35[.
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אדה"ז(  )אחי  המהרי"ל  של  הידועים  דבריו  וע"פ 
"שמעתי מפי קדשו )של רבינו ז"ל( פעמים רבות דכל 
לחזור  היתה  ודעתו  עיגול  חצאי  בתוך  העמיד  ספק 
)שארית  דבריו"  צדקו  אם  לראות  זה  פרק  ולשנות 
אדה"ז  לשו"ע  בהוספות  נעתק  ס"ו.  חאו"ח  יהודה 
בעניננו  שאף  מסתבר  הנה   ,)]356[ 52 ע'  ח"א   קה"ת 

כן.
חיים  )לר'  השולחן  קונטרס  לספר  שב'מבוא'  ]דאף 
נאה ז"ל( כתב )ע' י-יא שם( ש"רובם כמעט ככולם של 
המאמרים המוסגרים אין ליישב בדרך זה כלל כמבואר 
הוא  ספק  דכל  זה  רק  כ'  יהודה  )והשארית  מעיין  לכל 
וממשיך  ספק(",  הוא  מוסגר  שכל  לא  אבל  מוסגר, 
בשו"ע  סוגריים  6 סוגי  שיש  לו  התברר  העיון  שאחרי 
אדה"ז, ורק סוג אחד של סוגריים )ש"מעטים הם"( הוא 

זה שעליו דיבר השארית יהודה, הנה בנדו"ד לכאורה לא 
מתאימים כל סוגי הסיבות האחרות, עיי"ש )מלבד אולי 
הסוג החמישי שמונה שם, ובלשונו "ויש הלכות במוסגר 
ואינם תקונים להשמטות המעתיק, רק  שהם הוספות, 

הוספת הלכה לשלימות הענין", ויש לעיין([.
כלומר, דנימא שאדה"ז הסתפק אם ההלכה כהדיעה 
הא' או הב', וההכרעה בספק זה נמצאת במנהג רבותינו 
נשיאנו הנ"ל )ואולי יתירה מזו, שלאדה"ז עצמו הוכרע 
בסוף ימיו כדיעה השניה, ורק שלא הספיק להכניס זאת 

לשולחנו(. ועדיין צ"ע.
היוצאים  הגליונות  בא'  לאחרונה  ראיתי  36( דכה"ג 
מזמן לזמן, מ"ש הרה"ג יעקב יוסף שליט"א פס"ד ברור 
לאחר  ק"ש  ברכות  לברך  שאין  אלו,  אדה"ז  דברי  ע"פ 

ארבע שעות!

אכן, אותם ה'מדקדקים' לנהוג בדווקא כפי שכתב אדה"ז בשולחנו36 ולא די להם ב'מעשה 
הברכות  )גם  ק"ש  ברכות  את  לגמור  לדאוג  עליהם  דאדה"ז,  הזהירות  לפי  הנה  הנ"ל,  רב' 
שלאחרי'( לפני ארבע שעות, ולא יהי' די להם במה שקראו את שמע קודם התפילה וסיימוה 

קודם שלושת רבעי שעה קודם סוף זמנה.

אמנם יש לדחות, דע"פ דברינו דלעיל )סעיף ה(, הרי כיון דברכות ק"ש חיובן רק מדרבנן, 
והפסד אמירתם הוא רק באופן שישב ולא עשה כלום ולא שעשה מעשה שעל־ידו עבר על 

דברי חכמים, הנה בכגון דא אין לתקן זהירות זו, כנ"ל בארוכה.

לסיכום:

קודם  וסיומה  ק"ש  הקדמת  אודות  אדה"ז  שבדברי  שהזהירות  ולעורר  להעיר  יש  א. 
שלושת רבעי שעה לפני סוף זמנה, הוא גם כשאין חשש שאת "שמע" שבמנין יקרא לאחר 

סוף זמנה.

ויבטל את  ב. בשאר מצוות, הנה במצוות דאורייתא כאלו שאם יאחר את זמנם, יפסיד 
המצוה, וכן - אפי' במצוות דרבנן - היכן שאם יפסיד את הזמן הנקבע , יעבור על איסור ע"י 
מעשה )ולא ע"י העדר מעשה(, גם אז יש להקדים ולהתייחס לשלושת רבעי השעה שלפני 

סוף הזמן, כסופו.
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משה  ר'  הרה"ח  בת  פעשא  דינה  מרת  א"ז  *( לע"נ 
מרדכי קעניג הכ"מ ע"ה, נלב"ע י"ט כסלו ה'תשס"ט.

1( לר' ברוך עפשטיין הובא בספר טיב הפרשה עמ' 
120. הנ"ל הביא זאת גם בסידורו "ברוך שאמר". 

2( להגרי"מ שי' לאו.
3( יח, נא.

ס"ז(  קפ"ט  )סי'  תשובה  הפסקי  שכתב  4( וכפי 
כתב  הפרשה  טיב  ובספר  לצים.  מעשה  זהו  כן  שלומר 

אמירת מגדיל או מגדול במוצ"ש ברהמ"ז*

הרב אלעזר שמחה וילהלם
ר"מ ומשגיח בישיבה

הקדמה
ור"ח  חוה"מ  יו"ט,  ובשבת,  בחול.   – בחיריק  וגו'"  ישועות  "מגדיל  מסיימים  בברהמ"ז 
אומרים "מגדול" – ב'חולם', וכך מנהגנו כפי המופיע בסידור. כבר נכתבו ע"כ טעמים הרבה 
מדוע בשבת וכו' הסיום שונה מבחול. ומצינו בזה חילוק בין מנהג אשכנז, שאומרים "מגדול" 
רק בימים שאומרים בהם מוסף, לבין מנהג ספרד שאומרים "מגדול" גם במוצ"ש. אך צריך 
ליישב את הטעם מדוע במוצ"ש מנהגנו לומר "מגדיל", הגם דלכאורה צ"ל "מגדול" כדלקמן, 
נקדים בקצרה את טעמי המנהגים, ועפ"ז ניתן יהי' ליישב מדוע מנהגינו הוא שא"א במוצ"ש 

"מגדול" וכדלהלן:

א
דברי ה"מקור ברוך" לגבי אמירת מגדול והדוחק בדבריו

בספר "מקור ברוך"1 )וכ"כ גם בספר יהדות הלכה למעשה2( מביא כי מה שאומרים בשבת 
לפני  המזון  ברכת  נוסח  ואת  התפילה  סדר  את  המעתיקים  אחד  מאת  בטעות  בא  "מגדול" 
המצאת הדפוס, משום שבצד הפסוקים כתבו את המקורות, ומפני שהפסוק "מגדיל ישועות 
מלכו וגו'" מופיע בתהילים3 לכן נכתב מקורו, ולאחמ"כ בסוגריים הוסיפו את המילים "בש"ב 
מגדול" – היינו שבספר שמואל ב' מופיע הפסוק "מגדול" בחולם, ורק המעתיק חשב שבש"ב 
ובאמת  מגדול,  בשבת  לומר  המנהג  נשתרבב  וכך  "מגדול",  אומרים  שבשבת  היא  הכוונה 

לשיטת ה"מקור ברוך" אין הבדל בין חול לשבת, ואף בשבת צריכים לומר "מגדיל". 

אך דא עקא שבמחזור ויטרי )מתקופת רש"י( מופיע הלשון שבשבת צ"ל "מגדול" ללא 
הסתייגות, ובפרט שמופיע כך במשך כו"כ דורות מהראשונים ועד האחרונים עד לסידורו של 

אדה"ז, ולא מצינו שאף אחד יתקן את הנוסח, וע"כ אין לומר שזה ט"ס4.
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יחיאל מיכל עפשטיין(  )ר'  בשם אביו של בעל המקור 
דברי  אלא  לנו  ואין  חדש  "החדש  זה  ביאור  על  שאמר 

ראשונים". 
5( הלכות ברכות. 
6( תהלים יח, נא.

7( שמואל ב' כב, נא.
8( רמז, קסד. 

9( משלי יח, י. 
10( ע"פ רלב"ג על ספר שמואל ב' כב, נא.

11( ח"ג שמואל ב'. 

אמנם יש לציין שכ"ז מתחיל מתקופת רש"י, כי בסידורו של ר' עמרם וסידורו של הרס"ג 
לא מופיע כלל שבשבת צ"ל "מגדול", אבל עדיין קשה לומר שבמשך כל כך הרבה דורות לא 

עמדו על טעות זו.

ב
ביאור האבודרהם לגבי אמירת מגדול ביום השבת

והנה כתב האבודרהם5: "וקבלתי מרבותי כי בשבת יש לומר מגדול בוא"ו, ובחול יאמרו 
מגדיל ביו"ד, ונ"ל הטעם הוא מפני שהשבת הוא מלך גדול וזהו מה שאומרים מגדול )בחולם( 

על שם מלך גדול, ומגדיל שנאמר בחיריק חסר )ר"ל מגִדל( הוא כנגד מלך קטן". 

וי"ל החילוק ביניהם: ש"מגדיל" נאמר6 כשדוד עדיין לא היה מלך, משא"כ "מגדול" נאמר7 
כשדוד כבר היה מלך, וזוהי השבת שנקראת כך ע"ש המלוכה, ולכן אומרים בה מגדול.

באוצר התפילות מביא בשם ילקוט שמואל8 את דרשת ר' יודן "כתוב אחד אומר "מגדיל" 
וכתוב אחד אומר "מגדול", "מגדיל" – נאמר לפי שאין ישועתה של אומה זו באה בבת אחת, 
אלא מתגדלת והולכת קמעה קמעה, "ומגדול" – נאמר ע"ש שנעשה לה למלך המשיח מגדל 

גדול שנאמר9 "מגדל עוז שם ה' ירוץ צדיק ונשגב"".

שהקב"ה  הישועה  בנין  על  מגדיל  אומרים  גדלות,  של  דמיון  שהם  החול  בימות  לפי"ז 
עוסק בבנינה של הגאולה והולך ומגדילה תמיד, אבל בשבת ויו"ט שהם בחי' גדלות – דמיון 
ימות המשיח, אומרים "מגדול" על שם גמר הישועה שכבר נתגדלה כל צרכה ונעשית כמגדל 

עוז10. 

ג
ביאור המבשרת ציון והקשר בין ר"ח לשבת

הם  אלו  שימים  ציון  מבשרת  בשו"ת  מובא  וחוה"מ,  בר"ח  מגדול  אמירת  בטעם  והנה 
בדוגמת מלכים לגבי ימי חול, מכיון שבימים אלו אומרים בהם "כתר" בתפילת מוסף, וכפי 
המובא בזוה"ק11 "מוסף בריש ירחא לקבל כנסת ישראל דאתקריאת סיהרא והוא דוד". ע"כ.

היינו שישראל נמשלו ללבנה ואומרים מוסף בר"ח לקבל את כנס"י שנקראת לבנה, והוא 
דוד המלך, כלומר שלר"ח יש מעלה רוחנית מיוחדת, והוא ע"ד שבת שנקר' מלך. 
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12( מלכים ב' ד, ג.
13( סוכה כז, ב.

14( ישעיהו סו, ג. 
15( ויש לקשר זה לשיטת התוס' )ברכות ל, ב( שס"ל 
חוזר,  בברהמ"ז  ויבא"  "יעלה  בר"ח  לומר  שכח  שאם 
משום שיש חיוב בסעודה זו, ע"ד שבת שחוזר כששכח 
שבחוה"מ  חזינן  שהרי  לחלק  יש  ואולי  "רצה".  לומר 
לדעת כמה מן הפוסקים יש חיוב בסעודה יותר מר"ח, 

)וכ"ז  ויבא"  "יעלה  לומר  שכח  אם  חוזרים  לא  ובכ"ז 
חוזרים  בסידור  הנפסק  כפי  כי  להלכה,  שאינו  כפשוט 

רק בשוי"ט(.
16( סימן שמ"א.

17( ישעיהו א, יג.
18( הגש"פ לר' חיים כהן רבה של לוב.
19( בספר שו"ת להר' רצאבי על או"ח.

20( הובא בספר מבש"צ עמ' רס"ב.

ואולי יש לקשר את השייכות של שבת לר"ח, ע"פ המסופר12 שכשהאשה השונמית רצתה 
ללכת לאלישע כדי שיציל את בנה שמת, אמר לה בעלה: "מדוע את הולכת אליו היום לא 

חודש ולא שבת וגו'", ומזה למדו חז"ל13 ש"חייב אדם להקביל פני רבו ברגל ובשבת". 

ובפרט שכך יהי' לעתיד לבוא, כפי שכתוב14 "והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו 
יבוא כל בשר להשתחוות לפני וגו'", ומובן שיש דמיון בין ר"ח לשבת.

ועפ"ז אולי אפשר לומר שגם הדמיון של ר"ח לשבת, הוא על שם הישועה שגדלה ונעשית 
כמגדל עוז, ע"ד שבת שזה דמיון ימות המשיח15.

ע"פ  והוא:  לדבר  סימן  יש  מגדול  ור"ח  בשבת  דזה שאומרים  כתב המטה משה16,  והנה 
מ"ש17 "חודש ושבת קרוא מקרא וגו'". כלומר שבשבת ור"ח קורין כפי הקרי המובא בשמואל, 
)וכפי שהרד"ק בפירושו שם מבאר  שהרי כתוב שם "מגדיל" ביו"ד וקורין "מגדול" בחולם 

"מגדיל" כתיב ביו"ד וקרי בוא"ו, שונה מספר תהילים ששם קוראים מגדיל ביו"ד(.

ד
הטעמים לאמירת מגדול בחוה"מ ובימים שא"א בהם תחנון 

והנה בנוגע לאמירת "מגדול" בחוה"מ כתב ר' יעקב רוקח ז"ל באגרתו18, שניתן ללמוד זאת 
גם מק"ו מר"ח, דהנה בנוגע לר"ח כתב הרד"א בשם הכנה"ג שמנהגנו לומר בר"ח "מגדול", 
והטעם לזה הוא כדברי המט"מ הנ"ל משום הפסוק "חודש ושבת קרא מקרא", ובמילא ניתן 
ללמוד שאם ר"ח שאינו אסור במלאכה אעפ"כ אומרים בו "מגדול", ק"ו חוה"מ שאסור במלאכה, 
וגם מקריבים בו קרבן מוסף כבר"ח )וכמובא לעיל מהזהר מעלת קרבן מוסף(, א"כ ק"ו שצ"ל 
"מגדול" גם בחוה"מ, ומסיים ר' יעקב רוקח שמצא שבכל יום שאומרים מוסף אומרים בברהמ"ז 
)בקונטרס  וכן פסק גם הפרי מגדים  רוב האחרונים.  וכ"כ  זיתים",  וכ"כ ה"שתילי  "מגדול", 
בחוה"מ.   ולא  ור"ח,  ויו"ט  רק בשבת  מגדול  לומר  כתב  בסידורו  היעב"ץ  אך  מגדים(.  נועם 

במנהגי תימן מובא19, שיש לומר מגדול בשוי"ט, ר"ח, חוה"מ, ומוסיף גם בחנוכה ופורים, 
וכן מובא בספר כתר מלכות20. 
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21( שבת קיח, ב.
22( ישעיהו א, יג.

23( שנה שני', ויצא כ"ז
24( דיני הבדלה, עמ' רל"ב, סעיף כ"ט.

ובפרט ע"פ דברי האריז"ל שיש בענין זה טעם עפ"י הסוד ואכ"מ, ולכן מכיון שבימי חנוכה 
ופורים מתגלה הארה שהיא תמידית כל היום כולו, לכן י"ל מגדול בוא"ו .

גודל  מפני  "מגדול",  לומר  נהגו  מילה  הברית  בסעודת  שאף  פארדו  דוד  הר'  וכתב 
השמחה. 

ויש הנוהגים שבכ"י שא"א תחנון אומרים מגדול, ומשמע שזה מצד השמחה שיש, כפי 
שהביא כף החיים לומר "מגדול" אף בסיום מסכת, כפי המובא בגמ'21: "אמר אביי תיתי לי, 

דחזינן צורבא דרבנן דשלים מסכתא, עבידנא יומא טבא לרבנן".

ולפי"ז יוצא שלא מקשר את אמירת "מגדול" דוקא ליום שמתפללין בו מוסף, וכן כתב 
בספר "נתיבי עם" לומר מגדול אף בסעודת פדיון הבן. 

מסקנא דמילתא: 

בשבת ויו"ט – י"ל מגדול בברהמ"ז מצד ד' טעמים: א. דמיון מלך גדול – כדברי האבודרהם. 
ב. רמז על גמר הישועה – כדרשת ר' יודן. ג. משום שמקריבים אז קרבן מוסף – כמובא לעיל 

בשם הזהר. ד. מצד ריבוי השמחה – כמובא בכף החיים. 

בר"ח צ"ל מגדול: א. משום הפסוק22 "חודש ושבת קרוא מקרא" – כדברי המטה משה 
הנ"ל. ב. מצד שמקריבים קרבן מוסף – כנ"ל מהזהר. 

ובחוה"מ לומדים מק"ו מר"ח – כדברי ר' יעקב רוקח, וכן מצד שמקריבים בו קרבן מוסף. 
אך לא כן לדעת היעב"ץ.

ויש שנהגו שאף בסעודת פורים – כדברי הכתר מלכות, וכן בסעודת מילה – כדברי הר' 
דוד פארדו, ובסיום מסכת כשיטת – כף החיים, מכיון שיש בימים אלו שמחה מיוחדת, ע"כ 

גם באותם תאריכים אומרים "מגדול".

ה
ביאור הטעם למנהג ספרד לומר מגדול במוצ"ש

לומר  דצריך  סולת"24  וה"קמח  חי"23  איש  ה"בן  כתב  מלכה  מלוה  לסעודת  בנוגע  והנה, 
מגדול, וכפי שיש שהביאו שבמוצ"ש יזהרו לעשות סעודה רביעית של שבת, תוך ד' שעות 

מצאת השבת, שמאיר בה הארת השבת. 

וצלה"ב מנהג זה, דלכאורה מצד הטעמים דלעיל נראה שבמוצ"ש א"א "מגדול". 
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25( הל' שבת ש, ג.
26( סי' רצ"ה.

27( מג, ב.
28( סי' ע"א.

29( התועדויות תשד"מ ח"א עמ' 61.
30( משלי י"ח י'. 

31( לקו"ש חל"ו עמ' 74.

דבמוצ"ש: 

א. אין אומרים בו מוסף. 

ב. מותר בעשיית מלאכה. 

ג. דומה לימות החול וכפי שאומרים אז "המבדיל בין קודש לחול". 

ד. את"ל שזה בדמיון ימות המשיח, בכ"ז הרי יש חילוק, שבשבת מדברים על גמר הישועה 
והוא דמיון ממש לימות המשיח, משא"כ מוצ"ש הרי אע"פ שהסעודה היא מצווה מן המובחר, 

אבל אין בה חיוב כ"כ25.

ונראה לומר הביאור בזה ע"פ מש"כ הטור26 בנוגע למנהגי סעודת מלוה מלכה "ורגילין 
להזכיר אליהו הנביא ופירש ב"ה הטעם לפי שהוא עתיד לבשר הגאולה, ואיתא בעירובין27 
מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי י"ט, וע"כ אנו מתפללין 

כיון שעבר השבת ויכול לבא, שיבא ויבשרנו". וכ"כ טעם זה בספר המנהיג28. 

וכן ביאר29 כ"ק אד"ש מה"מ שבמוצ"ש נולד ונתגלה משיח צדקינו, וכפי שמפורש בסידור 
האריז"ל שסעודת מלוה מלכה נק' סעודת דוד מלכא משיחא, וגם מצוה להישאר בבגדי שבת, 
וידוע ומפורסם עד כמה שכ"ק אד"ש מה"מ מעורר על עריכת סעודת מלוה מלכה, ומקשר 

זאת כו"כ פעמים למשיח, וי"א שאמר בסעודה זו "דא היא סעודתא דדוד מלכא משיחא". 

לומר מגדול במוצ"ש, מפני הקשר המיוחד  ניתן לבאר הטעם למנהג ספרד  הנ"ל  וע"פ 
למשיח, וכנ"ל בשם הילקוט שמואל שאמירת "מגדול" היא בקשר למשיח, משום שבימות 

המשיח יתקיים הפסוק30 "מגדל עוז שם ה' ירוץ צדיק ונשגב". 

ו
ביאור הטעם מדוע למנהגינו א"א מגדול במוצ"ש

לאידך  א"כ קשה  המשיח,  לימות  מוצ"ש  בין  מיוחדת  שייכות  האמור, שישנה  ע"פ  אך 
גיסא מדוע למנהגנו א"א מגדול במוצ"ש, והרי אמירת "מגדול" שייכת במיוחד לימות המשיח 

כנ"ל. 

בענין סעודת מלוה מלכה, דמבאר לשון  כ"ק אד"ש מה"מ31  יוקשה ע"פ שיחת  וביותר 
אדה"ז בנוגע לסעודה זו "שסעודה זו אינה חובה כ"כ אלא מצוה מן המובחר בלבד", ומבאר 
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32( שם עמ' 76.
33( ב"ר פכ"ח, ג.

34( ישעיהו כה, ח.
35( עמ' קנ"ד.

כל  כדי ללוות את השבת, אלא  ענין בפ"ע –  זו  רוצה אדה"ז להדגיש שאין בסעודה  שבזה 
הענין של סעודת מלוה מלכה הוא, שהיא חלק מחובת ג' סעודות השבת, היינו, שהקיום של 
ג' סעודות השבת באופן של מצוה מן המובחר, הוא עי"ז שאוכל סעודת מלוה מלכה. וא"כ 
יוצא שסעודת מלוה מלכה הינה כחלק מסעודות השבת, ולפי"ז צלה"ב מדוע למנהגנו א"א 

בה מגדול כבסעודות השבת. 

זו. דמביא שם את  ויש לומר הביאור בזה, ע"פ המבואר בלקו"ש32 לגבי ענינה דסעודה 
דברי הב"י לגבי טעם סעודה זו "דאבר יש באדם ואינו נהנה באכילה אלא במוצ"ש", דאבר זה 
הינו עצם הלוז33, שלא נהנה מעץ הדעת ולכך אינו נפסד, מכיון שהוא למעלה מענין המיתה 

ומעצם זה יבנה הגוף בתחית המתים. 

ומקשה ע"ז דאם עצם זה הוא לא נפסד והוא למעלה מאכילה ושתיה, א"כ, לשם מה זקוק 
עצם זה להנות מסעודת מלוה מלכה, ולאידך, אם עצם זה שייך לאכילה ושתיה, א"כ מדוע אין 

נהנה מאכילה ושתיה דשבת עצמה. 

ללא  גם  נצחי  באופן  וקיים  ושתיה,  מאכילה  למעלה  הינו  זה  עצם  שבאמת  שם  ומבאר 
האכילה ושתיה, אך אין ענינו רק שהוא יהי' קיים, אלא ענינו הוא שעל ידו יתקיים כל הגוף 
בתחיית המתים, ולצורך זה לא מספיק האכילה של שבת, שהרי היא למעלה מענין המיתה, 
ודוקא ע"י האכילה של מוצ"ש, שהיא כנ"ל המשך ישיר לשבת, אך מאידך היא כבר סעודת 
חול, דוקא היא יכולה להמשיך בעצם הלוז את החיים של שבת בתוך ימי החול, ששם שייך 

מיתה, ודוקא עי"ז ניתקן חטא עץ הדעת. ועי"ז לעת"ל יהי'34 "בלע המוות לנצח". 

הדעת,  עץ  חטא  תיקון  מלכה,  מלוה  דסעודת  הפנימי  התוכן  שזהו  "וי"ל  הק':  ובלשונו 
וחול, דמחד גיסא ה"ה לאחרי גמר קדושת השבת, אבל  זו ישנו החיבור דשבת  כי בסעודה 
של  בסעודה  גם  דשבת  הכח  נמשך  שעי"ז  השבת,  דיום  )וההמשכה(  הברכה  בה  יש   לאידך 

חול". 

שאכילת  הקבלה,  ספרי  בשם  נ"ע  )מוהרש"ב(  אדמו"ר  כ"ק  כותב  תרס"ו35  בהמשך  וכן 
סעודת מלוה מלכה, היא בכדי להמשיך את העונג דאכילת סעודות השבת במשך כל השבוע 

)ע"ד שאמירת ויהי נועם, ממשיך את העונג שבתפילה במשך כל השבוע(. 

עפכ"ז יובן מדוע למנהגנו אין לומר במוצ"ש "מגדול", משום שהתוכן הפנימי דסעודת 
זו שישנו החיבור דשבת  דוקא בסעודה  נפעל  זה  וענין  היא תיקון חטא עה"ד,  מלוה מלכה 
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36( סה"ש ע' 505. 
37( הל' ברהמ"ז קפט, ז.

38( אך העירני הרה"ח הרב יוסף יצחק אופן, שבסידור 
רוסטוב )הסידור שבו התפללו בליובאוויטש(, היה כתוב 

רק  הדבר  צוין  מדוע  צ"ל  עדיין  אך  בחוה"מ,  אף  לומר 
בכוכבית,  סומן  מדוע  וגם  הנונים,  שמשנת  בסידורים 

ואשמח לשמוע דעת הקוראים בזה. 

וחול, וע"כ אומרים "מגדיל", משום שדוקא אמירה זו מבטאת את ענין סעודת מלוה מלכה 
– שסעודה זו היא חול, ולתוך החול של ימי השבוע מכניסים את קדושת השבת – שלמעלה 

מענין המיתה כנ"ל. 

ויש לקשר זה עם המבואר בשיחת אחו"ק תנש"א36: שהיציאה מהגלות אל הגאולה, היא 
ביטול  הגאולה  של  פירושה  שאין  כלומר  הגולה.  לתוך  גאולה  של  הא'  את  שמכניסים  ע"י 
עי"ז  הגלותי,  מצבם  יתבטל  אך  נשארים,  בגלות  שהיו  הענינים  שכל  אדרבה  אלא  הגלות, 
שמיתוסף בהם הא' דאלופו של עולם. ועפ"ז ניתן לקשר זאת גם לעניננו, שמכיון שבסעודת 
מלוה מלכה ישנו ענין השבת, אזי אין לומר בה מגדול בוא"ו, משום שאז נשארים באותו מצב 
של שבת – מעין הגאולה, והמטרה היא הרי להמשיך את הא' לתוך הגולה, היינו שאפי' בימי 

החולין שא"א בהם מגדול, גם בהם צריך להמשיך את קדושת השבת. 

ונחתום בטבעת המלך, שאדה"ז מביא בשולחנו37 לומר רק בשויו"ט ור"ח מגדול )בוא"ו( 
כדעת היעב"ץ )ששנות חייו הראשונות של אדמוה"ז היו בסוף ימיו של היעב"ץ(. וכן מביא  
בפסקי הסידור כנ"ל. וכ"כ גם במשנ"ב כפי שאדה"ז כתב בשולחנו ללא חוה"מ, אך צריך עיון 

עדיין מדוע מופיע בסידור )מצויין ע"י כוכבית( לומר גם בחוה"מ38 מגדול. 
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ומובא  אמת',  'תורת  בספר  בזמנו  יצא  זה  *( ליקוט 
כאן בריבוי הוספות וביאורים. ובקרוב י"ל כספר בפ"ע. 
1( וכן כל הזמן של מוצ"ש נקרא כך, שהרי אז מלווים 
 )13 את השבת שנקראת "שבת המלכה" )ראה בהערה 

)שיחות קודש תשל"ח, ח"א, עמ' 412(.
2( ראה לקמן סעיף ג'.

אד"ש מה"מ  כ"ק  אולם  א(,  קיט,  )דף  3( מס' שבת 
תשמ"א,   ,58 עמ'  ח"ב,  תשל"ט,  קודש  )שיחות  מעיר 
 ,1143 עמ'  ח"ב,  תשד"מ,  התועדויות   ,313 עמ'  ח"ב, 
הערה 137( שלפעמים )שו"ע אדה"ז ס"ש, ס"ב( הלשון 
הוא "ללוות את המלך" ולא "את המלכה" )שם, סרס"ב, 

ס"ד(, ולא ביאר. ראה ספר המאמרים תרפ"ט )ע' 81(.
בראשית  ימי  ששבעת  בספה"ק  ומבואר  4( כידוע 
הם כנגד שבע הספירות חג"ת נהי"ם, ובכל יום מאירה 

מאירה  ובשבת  וכו'  חסד   – ראשון  )יום  אחרת  ספירה 
"ישמחו  שבת  בתפילת  אומרים  ולכן  המלכות,  ספירת 
במלכותך"(, וראה ביאור נוסף ע"ד הקבלה בספר אוצר 
דיני ומנהגי סעודת דוד מלכא משיחא )להרב חיים יוסף 

הלוי פרידמן, בהקדמה, עמ' ט־י(.
5־524(  ע'  )ח"א  תשמ"ח  בהתועדויות  5( ראה 
מוצ"ש  סעודת  ולכן  המלכות,  ספירת  ענינו  שמוצ"ש 
נקראת "סעודת מלוה מלכה" ו"סעודתא דדוד מלכא", 
ומ"ש כאן הוא לפי מ"ש בסה"ש תשמ"ח )ח"א ע' 105(.
6( זוהר ]ח"א )רמח, ב(, ח"ב )פח, ב(, ח"ג )עא, ב. 

רסב, ב([.
ד'"  תיבות  וסופי  ראשי  הוא  שדוד  7( "להעיר 

)התועדויות תשמ"ח, ח"ג, עמ' 334(.

ליקוט בענין סעודת מלוה מלכה

הרב מנחם מענדל א. כהן 
ר"מ ונו"נ בישיבה
הרב יעקב צפריר קם 
א' מאנ"ש

תוכן ענינים: א. שמותיה. ב. המקור. ג. טעמה. ד. תוקף חיובה. ה. זמנה. ו. פרטיה. ז. המאריך 
בסעודה שלישית. ח. חיוב הנשים. ט. מנהגי מוצ"ש. י. מלו"מ במוצאי יו"ט. יא. מעשה רב – 

מנהגים. יב. השייכות לאלי' הנביא. יג. שכרה. יד. סגולות.

הוספה: א. סקירה בנוגע לעצם הלוז. ב. דרשות. ג. מפתח בנושא מלו"מ בתורת כ"ק אד"ש 
מה"מ. ד. לקט הערות קצרות בענין מלוה מלכה.

א
שמותי'

)מכיון4 שהיא א  מלווים2 את השבת שנקראת מלכה3  "מלוה מלכה"1 – משום שבמוצ"ש 
כנגד ספירת המלכות5(.

"סעודה רביעית" – כיון שהיא הרגל הרביעית שבמרכבה6, שהיא כנגד דוד המלך7 )והיא ב 
שלושת  כנגד  אשר  שבמרכבה  רגליים  השלש  שהן  השבת  סעודות  שלושת  אחרי  באה 
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פרק  ח"א,  הדין,  חיקור  )מאמר  מאמרות  8( עשרה 
כ"ג, דף כ"ו( בשם האריז"ל, הובא באור התורה )בשלח, 
עמ' תר"ג(, זוהר ]ח"ב )פח, ב([, של"ה )מס' שבת, דף 
קל"ג, ע"ב(, סידור עם דא"ח )סדר סעודות שבת, ר"א, 

ד'(, שער הכוונות )ענין השולחן(.
דהמרכבה,  הד'  רגל  כנגד  שהיא  מזה  גם  9( כמובן 

שזקוקה לג' הרגלים האחרות.
10( להעיר גם מלקוטי לוי"צ )אגרות, עמ' רנה – ו(.

 ,)394  ,388  –  387 עמ'  )ח"ב,  תשמ"ח  11( סה"ש 
התועדויות תשמ"ח )ח"ג, עמ' 4 – 143, 149(.

12( סה"ש תנש"א )ח"ב, עמ' 616(.
13( וכן שענין סעודה זו, נקראת דוד המלך ולא סתם 
דוד אלא דוד מלכא משיחא )סה"ש תשד"מ, ח"א, עמ' 
בזה  הפשוט  שהפירוש  כבשרו,  ובשר  דם  נעשה   ,)276
זה הסעודה  יותר:  ועוד  דוד  הוא שהוא אוכל ביחד עם 

של דוד )סה"ש תשד"מ, ח"א, עמ' 272(.
עמ'  ח"ה,   ,399 עמ'  )ח"ד,  תשמ"ח  14( התועדויות 

2628(, סה"ש תשנ"ב )ח"ב, עמ' 460(.
הוא  דוקא  מלכא"  "דוד  שאומרים  לכך  15( הטעם 
כ"ה  ר"ה  )מס'  עיקר המלכות  היא  דוד  מכיון שמלכות 
ישראל  מלכות  של  נצחיותה  את  מסמל  והוא  ע"א((, 
ישראל  מלך  "דוד  שהרי   ,))220 ע'  )ח"ל  לקו"ש  )ראה 

תהי'  זה  של  )והשלימות  )שם((  ר"ה  )מס'  וקיים"  חי 
בקרוב ממש אצל דוד מלכא משיחא )ראה רמב"ם )שם 

רפי"א((.
כ"ד(,  פרק  י"ח,  שער  השבת,  שער  )סוף  16( פע"ח 
סידור האריז"ל )קול יעקב(, סידור אוצר התפילות )עמ' 
בשל"ה  )הובא  ג'(  סי'  )ח"ב,  יונה"  "כנפי  ספר  תל"ח(, 
אד"ש  כ"ק  ואגרות  בשיחות  הובאו  ב((,  קלג,  )שבת, 
שהי'  המלך  דוד  כנגד  שהיא  שאומר  דוד,  צמח  מה"מ, 
זו  זמירות בסעודה  יותר  יש  )לכן  ישראל  זמירות  נעים 

משאר סעודות השבת(.
ספר  מרשקוב(,  שבתי  )לרב  ז"ל  האר"י  17( סידור 
התפילות  אוצר  סידור  תכ"ה(,  )סי'  המנהגים"  "טעמי 
)עמ' תלח(, אוצר כל מנהגי ישורון, ספר תולדות אסתר 

)להרב שלמה צבי שיק, רב בק"ק קארצאג, סקי"ח(.
18( ל, א.

בכוונת  מרשקוב,  שבתי  )לרב  האריז"ל  19( סידור 
אד"ש  כ"ק  ואגרות  בשיחות  הובא  ומוצ"ש(,  הבדלה 

מה"מ.
ונתגלה  נולד  שבמוצ"ש  בכ"מ  ומבואר  20( וכידוע 

משיח צדקנו )התועדויות תשד"מ, ח"א, עמ' 61(.
21( בחידושי אגדות מהרש"א )שבת, קיט, ב(.

האבות8, – דהיינו, לאחר9 העבודה10 מלמטה למעלה, בסדר מסודר, של ג' סעודות השבת, – 
וענין זה הוא מכיון11 שסעודה זו קשורה יותר עם הטבע והזמן של העולם, ולכן היא נערכת בכל 
מוצ"ש( והיא קשורה עם הגאולה הרביעית )שבה יהי' "הכסא שלם", כסא של ד' רגלים12(, 
וע"י13 שמקשרים סעודה זו עם סעודה גשמית בשביל הגוף הגשמי, מודגשת בזה השייכות 

של הגאולה העתידה לגוף הגשמי )ועל אחת כמה וכמה לנשמה14(.

"סעודתא דדוד15 מלכא"16. יש שהביאו17 מקור לשם זה ממס' שבת18, שם מסופר על דוד ג 
המלך שביקש מהקב"ה שיגלה לו יום מותו והקב"ה השיבו שהוא ימות בשבת. לכן בכל 

מוצאי שבת עשה דוד סעודת הודי'. ויש המוסיפים19 גם "משיחא"20.

"סעודת לוי'"21. ד 
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22( שבת קיט, ב.
בראשית,  )פרשת  גאון  אחאי  דרב  23( שאילתות 
)הל'  גדולות"  "הלכות  ספר  י"ב(,  עמ'  א',  שאילתא 
שבת, פרק שישה עשר, עמ' קכ"ו( )ירושלים, תשנ"ב(.

)סי'  העיתים  ספר  הרי"ף(,  בדפי  ב  )מד,  24( רי"ף 
רמ"ו(,  )אות  התרומה  ספר  בפרק(,  גרסינן  ד"ה  קס"ו, 
שע"ח(,  קצ"ז,  )סי'  ראבי"ה  ל'(,  עשה  )מצוות  סמ"ג 
"ספר אדם" )לר' ירוחם, בסוף נתיב י"ב(, פסקי רי"ד )דף 
קי"ט, ע"ב(, פסקי ריא"ז )פרק ט"ז, הלכה ב', סעיף כ'(, 
רא"ש )פרק ט"ז, סי' ה'(, טור )או"ח, סי' ש'(, אבודרהם 
או"ח,  )ח"א,  יושר  לקט  ספר  ופירושו(,  מוצ"ש  )סדר 

עמ' נ"ח, ענין א', ד"ה וזכורני שלא( וספר המאורות לר' 
מאיר המעילי )עמ' קכ"ז(.

25( הל' שבת )פרק ל', הלכה ה'(.
26( או"ח, סי' ש'.
27( או"ח, סי' ש'.

28( שם )דף קי"ז, ע"ב(.
29( שמות ט"ז, כ"ה.

30( ספר "דרכי אבות" )להרב מרדכי מובשוביץ, סי' 
כ"ה(.

31( ספר שבת של מי )שבת קיז, ב( בשם ספר צבי 
קודש )דף נ"ט, ע"ב, אות ע"ח(.

ב
המקור

איתא בגמ'22, "לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת אפילו אינו צריך אלא לכזית", א 
וכך נפסק להלכה בגאונים23, בראשונים24, ברמב"ם25, בשו"ע26 ובשו"ע אדה"ז27.

הגמ'28 מביאה מחלוקת בין ר' חידקא לחכמים כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת ר' ב 
"ויאמר  הפס'  על  מבוססות  הדעות  ושתי  שלוש  אומרים  וחכמים  ארבע  אומר  חידקא 
משה איכלוהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו בשדה"29, לפי דעת חכמים שלושת 
הפעמים הללו כוללות את סעודת ליל שבת ולפי"ז ביום השבת נשאר לאכול רק ב' סעודות, 
אך לפי דעת ר' חידקא הפסוק מדבר רק על יום השבת ולא כולל סעודת ליל שבת, ע"כ ביום 

השבת לבדו צריך לאכול ג' סעודות. 

ובדעת חכמים קשה שהרי פסוק זה מדבר על יום השבת. יש שכתב לבאר שהסעודה בה 
הם חולקים )אם היא מוזכרת בפס' או לא( היא סעודת מוצ"ש30.

בספרים31 מבוארת דעת ר' חידקא ע"פ מ"ש במדרש רבה עה"פ )בראשית ב, ג( "ויברך 
אלקים את יום השביעי ויקדש אותו": ר' ישמעאל אומר ברכו במן וקדשו במן, ברכו במן; שכל 
ימות השבוע הי' יורד עומר אחד ובערב שבת שני עומרים וקדשו במן; שלא ירד בו כל עיקר, 
ומבארים זה ע"פ מ"ש ה"יפה תואר" שם שבערב שבת ירדו שני עומרים מלבד העומר שירד 
בשביל שבת, והרי העומר שירד בשביל שבת הי' מלא וגדוש, א"כ יוצא שבערב שבת ירדו 
שלשה עומרים ומהם עשו שש ככרות: אחד בערב שבת, אחד בליל שבת, שלש ביום שבת 

ואחד במוצ"ש.
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כדרך  אותה  שמלווים  המלכה,  שבת  את  32( היינו, 
גדול  הינו  ש"המלך"  )אע"פ  המלך  את  שמלווים 
מ"המלכה", שהרי כל גדולת "המלכה" קשורה ונובעת 
 ,358 עמ'  ח"א,  תש"ל,  קודש  )שיחות  מ"המלך"( 

תשל"ח, ח"א, עמ' 412(.
)והשוואת  עונג  משום  ולא  כבוד  משום  33( דהיינו, 
הגמ' )ראה הערה 1( היא ביחס לחיוב סידור השולחן ולא 
כותב שהטעם  ביחס לאכילת הסעודה, שהרי הרמב"ם 
הוא "כדי לכבדו בכניסתו וביציאתו", כלומר, מדין כבוד 
שבת, וכן הלכה זו באה בהמשך לכמה ענינים שחייבים 
לעשות בבית בערב שבת משום כבוד שבת, ואילו טעם 
חיוב האכילה זה משום עונג שבת(, ששייך רק בסעודות 
השבת, שהרי כתוב "וקראת לשבת עונג" )ישעיהו נח, 
חנוכה  בעניני  בקונטרס  טורזין  חיים  רבי  כותב  כן  יג(, 

ומגילה )סי' ט"ו(. 
מינא  דהנפקא  כ"ח(,  )סי'  בס' משמרת שלום  וראה 
היא לגבי מי שמתענה שיכול לערוך סעודה זו לאחרים 
]של"ה  זו  בסעודה  המוזכרים  ודינים  מאמרים  וללמוד 
הובא  רל"ג(,  )עמ'  של"ה  בקיצור  וכן  נ"ח(  אות  )ח"ב, 
ש',  )סי'  החיים  ובכף  א'(  סעיף  ש',  )סי'  רבה  באלי' 
כ"ז(,  כ"ו,  ויצא  שני',  )שנה  כהבא"ח  ודלא  ט"ו(,  אות 
י"א,  סעיף  ל"א,  סי'  פלאג'י,  חיים  )להרב  החיים  כף 
אך  ל"ה(,  סי'  )ח"ג,  פעלים  רב  בשו"ת  וכן  א'(,  סעיף 
מוסיף שאם כבר התחיל בהפסקות ואינו יכול לעכב את 
להתענות[,  רשאי  לו,  שיש  עסק  משום  עוד,  התענית 

וזה מכיון שאין פה דין של עונג.
34( רש"י בשבת )קיט, ב, ד"ה לעולם(, נימוקי יוסף 
שבת,  )הל'  רמב"ם  יסדר(,  ד"ה  )שם,  הרי"ף  על  ור"ן 

פ"ל, ה"ה(.
35( בית יוסף )סי' ש', סעיף א', ד"ה כתוב( וט"ז )סי' 
ש', סק"א( בשם שבלי הלקט )סי' ק"ל, עמ' נ"ב(, הובא 
בשו"ע אדה"ז )סי' ש', סעיף ב'(, תניא רבתי )סי' כ"א(.

36( היינו שגם )הארת( השבת נמצאת עם המלווים 
)לקוטי שיחות, ח"כ, עמ' 301, חכ"ד, עמ' 647(.

37( שיחות קודש תשל"ט )ח"ב, עמ' 58(, התועדויות 
תשמ"ה )ח"א, עמ' 267 – 268, ח"ב, עמ' 732(.

בירושלמי  וכן  )דף ק"ג, ע"א(  38( ראה מס' פסחים 
ברכות )נא, א(, שם מדובר לגבי יו"ט שחל להיות אחר 
שיוצא  ממלך  משל  לזה  מביאה  הגמ'  אשר  השבת, 
שמלוין  נכנס,  המחוז(  על  הממונה  )השר  ואפרכוס 
זה  המלך  האפרכוס,  לקראת  יוצאים  ואח"כ  המלך  את 
השבת והאפרכוס זה היו"ט )מובא בשבלי הלקט )שם( 

וכן בגר"א(.
39( מקור חיים )לרב חיים דוד הלוי, ח"ג, פ'  קלח(.

במלאכת  אז  עד  לעסוק  שלא  אומרים  יש  40( לכן 
קבע )ראה לקמן הערה 88(.

41( שיחות קודש תשל"ח )ח"א, עמ' 412(.
42( שיר השירים רבה )פ"א, ט(, קהלת רבה )רפ"א(, 
ילקוט שמעוני )מלכים רמז קעה(, נפסק להלכה ברמ"א 
)יו"ד סו"ס רמ"ו – מקורו במס' שבת קיח סע"א ואילך(, 

ג
טעמה

ביציאתה34, א  לכבדה33  צריך  כך  בכניסתה  השבת32  את  לכבד  שצריך  כשם  נגלה(  )ע"פ 
)והולכים ביחד עם המלך ועם  )ומלכה( שמלוים36 אותו בצאתו מן העיר  משל35 למלך 
המלכה37( כשם שמלוים אותו בכניסתו38, אך אם לא מלוים אותו ביציאתו ניכר ששהותו לא 

היתה לרצון המארחים39.

לאחר השבת נכנסים לימות החול ול"עובדין דחול", אשר ענין זה לא יכול להיות לפני ב 
המלך )והמלכה(, לכן מיד כשנכנסים לימות החול קודם כל מלוים את "שבת המלכה" ורק 

אח"כ40 ניתן להתעסק ב"עובדין דחול41".

מכיון שבכל יום שמסיימים את התורה או אפילו מסכתא, הוא יו"ט ועושין סעודה לגמרה ג 
ולסעודותי', עורכים סעודת  של תורה42, לכן גם במוצ"ש, שאז הוא סיום למצות שבת 

מלוה מלכה43.
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סיום  לענין  י'(  סעיף  תקנ"א  סי'  )או"ח  ברמ"א  עד"ז 
א'  סעיף  תרס"ט,  סי'  )או"ח,  ורמ"א  בטור  וכן  מסכת 

בהג"ה( לענין סיום תושב"כ בשמח"ת.
43( שו"ת שם משמעון )ח"ב, סי' ד', ד"ה ועוד(.

44( יום טוב של ר"ה – תרס"ו )עמ' קנ"ד(, שמביא 
מספרי הקבלה )שער הכוונות, דף ס', עמ' ב', ד"ה אבל 

הענין, הובא בכף החיים )סי' ש', אות ב'((.
רושם  את  ממשיכים  נועם"  "ויהי  אמירת  45( וע"י 

עונג תפילות השבת מפנימיות העולמות.
בכף  הובא   ,)44 הערה  )ראה  ויטאל  חיים  46( הרב 

החיים )שם(.
47( קיצור של"ה )עמ' רל"ג(, כף החיים )סי' ש', אות 

ט'(.
48( קמח סולת )דיני הבדלה, עמ' רל"ב, אות כ"ט(,  
א'(  אות  ש',  )סי'  יוסף"  ב"ברכי  החיד"א  אדם,  חיי 

וב"מחזיק ברכה", קיצור של"ה )שם(.
 ,)310 עמ'  ח"כ,   ,76 עמ'  )חל"ו,  שיחות  49( לקוטי 

שיחות קודש תשי"ז )עמ' קס"ח(.
בשם  כ"ג(  אות  ש,  )סי'  ישראל"  "אבן  50( ספר 
סיפורי  לספר  נוהגים  זה  מטעם  ]ואולי  מליסקא  הרב 

החול  לדברי  הקודש  דברי  בין  ממוצע  שזה  צדיקים, 
)ספר "מנהג ישראל תורה" )סי' ש', סעיף ח'(([, וראה 
שהעבודה   )413 עמ'  )ח"א,  תשל"ח  קודש  שיחות 
לכללות  נוגעת  במוצ"ש(,  )המתחילה  ראשון  יום  של 
השבועות  לכללות  וכן  השבוע,  ימי  של   העבודה 

שלאח"ז.
התועדויות   ,)105 עמ'  )ח"א,  תשמ"ח  51( סה"ש 
תשמ"ח )ח"א, עמ' 391(, התועדויות תשד"מ )ח"ב, עמ' 

1143(, שיחות קודש תשל"ט )ח"ב, עמ' 58(.
52( ומזה נובעת נפק"מ להלכה שלא אומרים תחנון 

במוצ"ש )ראה לקמן סעיף ט'(.
53( ואולי זה הטעם לדיעה )ראה לקמן סעיף ז'( שמי 
שאכל סעודה שלישית והאריך עד לאחר השקיעה, יצא 

ידי חובת סעודת מלוה מלכה.
54( תורת מנחם )חי"ט, עמ' 25(.

יתירה",  "נשמה  הלשון  מובא  מהספרים  55( בחלק 
ובחלק מובא "נפש יתירה".

חכמה  ישועות  ספר  להאריז"ל,  הכוונות  56( ספר 
)אות ח', ט'(.

57( ספר "חסד לאברהם" )מעין שני, נהר מ"ט(.

את ד  וכן  השבת44  קדושת  את  ממשיכים  זו  סעודה  שע"י  מכיון  סוד(  ע"פ  ואילך  )מכאן 
רושם עונג האכילה בשבת מחיצוניות העולמות45 )שהרי הסעודות והמזון הם חיצוניות 
העולמות, בניגוד לתפילות שהן פנימיות העולמות46( לסעודות החול )ואם לא אוכל סעודה 
זו, אינו ממשיך את הארת וקדושת השבת לסעודות השבוע, וממילא לא ינתן כוח להאיר את 
סעודות החול מקדושת השבת47( וכן ממשיכים בהן ברכה48, כי49 זמן סעודת מלוה מלכה הוא 
הזמן המקשר בין זמן הקודש )השבת( לזמן החול )ימי השבוע50(, )ויש לה קשר עם השבת שהרי 
נמצאים אז עם המלך51– "שבת המלכה52", דהיינו, שהיא בהמשך לסעודה שלישית53(, למרות 
שקדושת השבת מסתלקת מיד אחרי ההבדלה, אך הארת )דהיינו, ברכת( השבת נשארת עד 

אחר סעודת מלוה מלכה, ועל ידה מתקנים את חטא עץ הדעת של אדם הראשון54.

כדי לתת חיות לעצם הלוז, שזהו אבר אחד שיש באדם, שנשאר קיים עד עת התחי', ה 
אפילו לאחר שנרקבו כל העצמות והוא אינו נהנה רק מסעודת מלוה מלכה וע"י אכילת 

סעודה זו נותנים חיות לאותו אבר. וראה לקמן בהוספה א'.

כדי ללוות ולכבד את הנשמה יתירה55 )שהיא בחינת חי'(, שנכנסת בתוך האדם ועוזבת ו 
אותו לאחר סעודת מלוה מלכה56 בהליכתה כשם שמלוים אותה בבואה57.
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58( ביצה )טז, א(, תענית )כז, ב(, רשב"ם ותוס' ד"ה 
רב אמר בפסחים )קב, סע"ב(, תוד"ה כי )ביצה, לג, ב(, 
שבת,  )הלכות  רמב"ם  סר"צ(,  )ח"ג,  הרשב"א  שו"ת 
אדה"ז  שו"ע  סק"ב(,  רצ"ז,  )סי'  אברהם  מגן  ספכ"ט(, 
עמ'  )חל"א,  שיחות  לקוטי  ראה  א'(,  סעיף  רצ"ז,  )סי' 

.)191
מאמר  זרח,  ב"ר  מנחם  )לרב  לדרך"  "צדה  59( ספר 
רביעי, כלל ראשון, פרק שביעי(, הובא בשל"ה )שורש 

עמוד האמונה, פרק נר מצוה, עמ' קי"ד, אות נ"ט(.
 )58 עמ'  )ח"ב,  תשל"ט  קודש  שיחות  60( ראה 

שמבאר את הקשר בין מוצ"ש לתחיית המתים.
61( מטה משה )ח"ד, סי' תקי"ג(, הובא בהגהות הרב 
אברהם אזולאי )בעל "חסד לאברהם", זקנו של החיד"א, 
נדפס בספר לבוש החור להרב מרדכי יפה, סי' ש', סעיף 

א'(.
 )298 עמ'  )ח"א,  תשכ"ז  קודש  שיחות  62( ראה 
על  הוציא(  )שהאדם  הזה  שבאור  העילוי  את  שמבאר 

האור שהי' קודם )שהקב"ה ברא מצ"ע(.

)בראשית,  ברש"י  הובא  א(,  )יב,  חגיגה  63( מסכת 
יח,  )במדבר  תורה  בלקוטי  ונתבאר  וירא(,  ד"ה  ד',  א', 

ד. דברים פט, ד(.
64( ספר "בית ארזים" )פירוש של הרב דוד קליין על 

הטור, סי' ש'(, ראה זוהר )ח"א, דף ר"ז, ע"א(.
תורת  מאמר  מאמרות,  )חמשה  מפאנו  65( הרמ"ע 

שבת, פ' ראה(.
66( הובא בכף החיים )להרב חיים פלאג'י, סי' ל"א, 
אות ס"א( בשם ספר "חסד לאלפים" )סי' ש', סעיף א'(, 
חי  בבן איש  וכן  נהר מ"ט(,  )מעיין שני,  חסד לאברהם 
)שנה שני', ויצא כ"ז(, שו"ת רב פעלים )ח"ג, סי' ל"ה(, 

כף החיים )סי' ש', אות ט"ו(.
67( ראה ספר דבר בעיתו )ע' קכ"ז( שמביא מהרח"ו 
שבזה  שלם,  שבוע  שהתענו  לאחר  לתלמידיו,  שאמר 
שבוע,  באותו  שהפסידו  מלוכה  מלוה  סעודת  תיקנו 
ומוסיף שמי שמפסיד סעודת מלוה מלוכה, צריך לצום 

ג' ימים ולילות או ארבעים יום.

יתירה ז  הנשמה  על  בצאת השבת  הנפש שדואבת  את  להשיב  הוא  הבשמים  כשם שענין 
שהסתלקה58, כך ענין סעודת מלוה מלכה הוא מעין מעבר בין זמן המנוחה )שבת( לזמן 

המלאכה )ימות החול(59.

כדי לחזק את האמונה בשכר ועונש ותחיית המתים60, שכשם שלעצם הלוז )ראה לקמן ח 
בהוספה א'( אין הנאה כי אם אחר כלות שבעת ימי השבוע, כמו"כ יקבל עצם הזה תענוג 
והנאה מתענוגי עוה"ב אחר כלות ימי שנות האדם שהם שבעים שנה וכו'61, וכן על ידו תהי' 

תחיית המתים.

סעודה זו נערכת בזמן בריאת העולם )מוצ"ש(, ולכן היא רומזת לאור62 שנגנז )ולא נעלם( ט 
בזמן בריאת העולם63, המאיר רק לצדיקים )ושורש דוד המלך הוא מאור זה, לכן גם הוא 

לא מת אלא נגנז(64.

יש אומרים65 שאכילת שבת היא בחי' קדשים, ולכן עורכים סעודה במוצ"ש, כי באכילת י 
קדשים הלילה הולך אחר היום.

ד
 תוקף חיובה

הזוהר66 מפליג בחשיבותה של סעודת מלוה מלכה67, וכותב שמי שאינו מקיימה כאילו לא 
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)עמ'  ה'  בחיר  שאול  בספר  מהמסופר  68( להעיר 
פעם  שדיבר  מקאשוי,  בראך  שאול  הרב  על  קצ"ח( 
בדרשתו בביהכנ"ס על כך שמזלזלין בקיום סעודת מלוה 
לקיים  נזהר  הי'  לא  הוא  אף  שבצעירותו  ואמר  מלכה, 
יותר ללמוד  כיון שחשב שאולי כדאי  זו,  תמיד סעודה 
לידי הכרה שאין  ובא  זמן התחרט  זו, אך לאחר  בשעה 
לדחות סימן בשו"ע בשביל לימוד תורה, ומאז משתדל 
כזית פת, שאשתו אופה בכל  לקיימה לכל הפחות עם 

ערב שבת ובנוסף לזה גם קצת דגים.
69( בן איש חי )שנה שני', ויצא כ"ז(.

70( פתח הדביר )סי' ש'(, שסובר שתוקף סעודה זו 
שוה לתוקף סעודת ערב שבת, ומוכיח מהשואת הגמ' 
"לעולם יסדר אדם שולחנו בערב שבת . . ולעולם יסדר 
אדם שולחנו במוצ"ש", וכן מלשון הרמב"ם )וכן סובר לב 
הארי(, דהיינו, שלפי הדיעות שסוברות שתוקף השלוש 
סי'  ריש  או"ח  לבוש  )ראה  מדאורייתא  הוא  סעודות 
רצ"א, ט"ז סי' תרע"ח סק"ב, מהרי"ל )סי' צ"ט(, אלי' 
ועוד  סק"ב(.  תרע"ח,  )סי'  ט"ז  רצ"א(,  סי'  )ריש  רבה 
)וראה בתו"א פרשת בשלח ובמילואים שם. וש"נ(( גם 
תוקף סעודה זו הוא מדאורייתא ולפי הדיעות שסוברות 
שתוקף השלוש סעודות הוא מדרבנן, גם תוקף סעודה 
"ספר  בדברי  א' האחרונים  וכך מסביר  הוא מדרבנן.  זו 
אדם" )להרב ירוחם, סוף נתיב י"ב( וחיי אדם )כלל ח', 

סעיף ל"ה( שכתבו שסעודה רביעית היא חוב גמור.
71( פתח הדביר )סי' ש'(, שבלי הלקט )סי' ק"ל, דף 
נ"ב, ע"א(, ספר "אבן ישראל" )לרב ישראל ברוך ברוין, 

דף ו', ע"א(.
72( ריטב"א )מס' שבת, קיט, ב(, שהרי כתוב במס' 
שבת )קיח, א( שאפשר לצרף את הסעודה רביעית עם 
הסעודה שלישית ]וכן כתוב במסכת פיאה )פ"ח, מ"ז( 
שמי שיש לו ארבע עשרה סעודות לא יגבה מן הקופה, 

לאכול  חייב  שאדם  שאומרים  חכמים  דעת  לפי  וזה 
בשבת שלוש סעודות, ואת סעודה רביעית יכול לצרף 
)יורה דעה,  וכן כתוב בטור  ביחד עם סעודה שלישית. 
פ"ט,  עניים  מתנות  )הל'  וברמב"ם  א'(  סעיף  ר"נ,  סי' 
שנותנים  אומר  )שם(  שבת  במס'  תוס'  אולם  הי"ג(, 
לעני המוטל על הצדקה גם מזון לסעודת מוצאי שבת. 
)בתחילת  מנהגים  בתוספת  המנהגים  בספר  כתוב  וכן 
להלכה  נפסק  וכן  בתרא,  בבא  תוספתא  בשם  הספר( 
בערוך השולחן )סי' ש', סק"ג([, מגן אברהם )סי' רע"ד, 
סק"ב(, שו"ת רב פעלים )ח"ג, סי' ל"ה(, שסובר שאף 
שיש מהאחרונים שסוברים שגם חיוב סעודה זו לומדים 
מהמן, אעפ"כ הרי העיקר הוא שאין לה ילפותא גמורה, 
שלושת  חיוב  שתוקף  שאומרות  הדעות  שלפי  אלא 
מלוה  סעודת  חיוב  תוקף  מדאורייתא,  הוא  הסעודות 
מלכה הוא מדרבנן. ולפי הדעות שאומרות שתוקף חיוב 
שלושת הסעודות הוא מדרבנן, תוקף חיוב סעודת מלוה 
מלכה הוא פחות מזה )אך לא כותב מה בדיוק תוקפה(, 
וכתב שכן משמע מרש"י בפרדס )דף ו'(, וכן שהרי אין 
לה אסמכתא בתורה כמו לשאר הסעודות. שו"ע אדה"ז 
)סי' ש', סק"ב(, שאומר שזה  )סי' ש'(, הובא במשנ"ב 
והנפקא  בתורה  אסמכתא  לה  אין  שהרי  בעלמא  מצוה 
מינא )משנ"ב שם( היא במצב שהוא לא יכול לקיים את 
כל סעודות השבת, שצריך לקיים רק את שאר הסעודות 
ולא את סעודת מלוה מלכה וכן )שער הציון שם, אות 
שייפה  מוטב  בצמצום,  ודגים  בשר  לו  שיש  במצב  ט'( 
רע"ד,  )סי'  אברהם  המגן  סעודות,  השלוש  את  בהם 

סק"ב(. ראה בפנים לקמן.
שסובר  הי"ג(,  פ"ט,  עניים  מתנות  )הל'  73( רדב"ז 
דאפשר  "למאן  רק  היא  במוצ"ש  לאכול  המצוה  שכל 

לי'".
74( אך אדה"ז )שם( כותב שזהו "מצוה מן המובחר" 

קיים סעודה שלישית68, שהרי69 אז נחשבת לו סעודה שלישית כסעודת לילה שדרך בני אדם 
לאוכלה, אך אם אוכל סעודה רביעית מוכח שאכלה לכבוד שבת. 

ובנוגע להלכה למעשה מצינו שלוש דעות: 

ליל  וממילא תוקפה הוא כמו סעודת  א. דעת המחמירים70 היא שזה חיוב מדאורייתא, 
שבת.

ב. יש אומרים71 שזה חיוב מדרבנן.

מצוה  אלא  השבת,  סעודות  שאר  כמו  כ"כ73  חובה  לא  שזה  היא  המקילים72  דעת  ג. 
בעלמא74.
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כותב  הוא  בדבריו, שמצד אחד  הרי"ז סתירה  ולכאורה 
מן  מצוה  שזה  כותב  שני  ומצד  כ"כ,  חובה  לא  שזה 
ולכאורה הי' צריך לכתוב שזה מצוה בעלמא  המובחר, 

)כלשון שאר הפוסקים(. 
76( בהקדים  ומסביר כ"ק אד"ש )לקו"ש חל"ו, עמ' 
והיינו  למוצ"ש,  נמשכה  השבת  דיום  המן  ברכת  דהנה 
שהעומר השני הספיק לא רק לב' סעודות דיום השבת 
שזהו  מובן  ועפ"ז  דמוצ"ש.  הלילה  לסעודת  גם  אלא 
המקור לכך שברכת השבת נמשכת עד סעודת מוצ"ש, 
כיון שזה כמו שב"ברכו במן" נכללת גם ברכת והספקת 
סעודה  מדוע  גם  מובן  ועפ"ז  דמוצ"ש.  לסעודה  המזון 
נקראת סעודת מלוה מלכה, שאז מלוים את השבת  זו 
י"ל  ועפ"ז  השבת.  "ברכת"  גמר  היא  זו  שסעודה  כיון 
זו הוא "זכר לזמן", ועפ"ז מובן לשון  שהיסוד לסעודה 
אדה"ז "מצוה מן המובחר" שכוונתו בזה היא שע"י קיום 
סעודה זו, שהיא אכן מצוה בעלמא, נעשה קיום שלושת 

הסעודות, שהן חובה, באופן של "מצוה מן המובחר".
75( שו"ת זכר יהוסף )סי' ק"י(, הובא בשו"ת בית דוד 
)סעיף  והשלום  החיים  שו"ת  קט"ז(,  סי'  ח"ב,  )לייטר, 
קי"ט( ובספר "רמזי השבת" )אות תשל"ב(, הרב קורח 

בספר "עריכת השולחן" )פרק שבת, סעיף קפ"ח(.
נגד  שיצא  ב(  קיט,  )שבת,  מהרש"א  76( ראה 
מלכא  לוית  סעודת  לכבוד  במוצ"ש  "המשכרים 
שמבטלין ק"ש של ערבית, ולמחר גם בשחרית עוברים 
זמן ק"ש", וראה מה שהקשה עליו בספר "אבן ישראל" 

)להרב ישראל ברוך ברוין, שער א', אות ו'(.
77( הרב מאוסטראווצי.

78( שו"ת זכר יהוסף )סי' ק"י(.
זו, יש עוד טעמים וענינים  79( וצ"ע שהרי בסעודה 
כלל  מוזכר  לא  זה  דבר  וכן  בהבדלה,  נמצאים  שלא 
)כדלקמן,  שמביא  מה  וכן  חידוש.  זה  אלא  בפוסקים 
למעלה( שר' חנינא הוא לשיטתי', אך אנו במילא עושים 
פוסקים  לא  אנו  אמנם  שהרי  כלל,  מובן  לא  הבדלה, 
להבדיל  צריך  אין  בתפילה  "המבדיל  לענין  חנינא  כר' 
בכוס", אך אנו כן פוסקים כר' חנינא לענין "לעולם יסדר 
בתפילה  שהבדיל  אדם  הרי  גופא  דבריו  לפי  וכן  וכו'", 
זו, וממילא מובן  ולא הבדיל בכוס, צריך לקיים סעודה 
קבעה  אלא  האדם,  בני  בין  לחלק  רצתה  לא  שההלכה 
הלכה אחת לכולם שכולם צריכים לקיים סעודה זו. וכן 
לא מצינו לאחד מהפוסקים שחולק וסובר שרק מי שלא 

הבדיל על הכוס, צריך לקיים סעודה זו.
80( ברכות )לג, א(.

81( ספר "עריכת השולחן" )להרב קרח, פרק שבת, 
סקפ"ח(.

82( ראה הערה 166.
"ענייני  בספר  שמקורו  כנראה  נהורא,  83( סידור 
שבת" )להרב משה מזאלשין(, ספר אלף למטה )סתר"ב, 

סקי"ח(.
84( ראה ספר "עריכת השולחן" )שם(.

85( שו"ע אדה"ז )סי' ש', סעיף ג'(.

ויש אומרים75 שאפשר ללמד זכות על מי שממעט בסעודת מלוה מלכה76, שהרי דוד המלך 
בעצמו מיעט בסעודותיו כל ימיו כדי להרבות כסף וזהב לבנין בית המקדש, לכן יש ממעטים 

בסעודה זו, שנקראת על שמו, כדי לזכור זכות דוד המלך77. 

וכן78 שהרי אפשר לצאת ידי חובת סעודה זו בהבדלה שעניינה הוא ללוות את השבת79 ומה 
שאמר ר' חנינא "לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת", זה לפי שיטתו שסובר ש"המבדיל 
בתפילה אין צריך שיבדיל על הכוס"80, אך אנו מבדילים בכוס ולכן אנו פטורים מסעודת מלוה 

מלכה. 

וכן81 שהרי נוהגים להאריך בסעודה שלישית והרי הם שבעים, ולא צריכים לצער עצמם, 
ולכמה דיעות82 פטורים לגמרי מסעודה רביעית, אולם יש מציעים83 למעט בסעודה שלישית 
כדי להיות רעבים בסעודה רביעית, אך יש אומרים84 לא למעט בסעודה שלישית ולא להקדים 
אותה85 בשביל סעודה רביעית, שהרי אין לה אסמכתא בתורה )"אלא היא מצוה מן המובחר"(, 

ומי שממעט טועה.
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86( ולא לאחר אותה ח"ו )ראה סה"ש תשד"מ, ח"א, 
עמ' 275(.

)ראה  רש"י  דברי  ע"פ  סק"ב(,  ש',  )סי'  87( משנ"ב 
הערה 3( שענין סעודה זו הוא ללות את השבת. ומוסיף 
)בשער הציון שם( שדרך לוי' הוא בעת יציאת השבת, 
מלאכת  בעשיית  ממנה  דעתו  הסיח  שכבר  אחר  ולא 
קבע, ספר ישועות חכמה )סי' צו( בחוסן ישועות )אות 
)לרב  השולחן"  ומטעמי  עולם  "פתחי  בספר  וכ"כ  יב(, 
דב קראסיק(, וסידור יעב"ץ )שם(, הובא בתהילה לדוד 
)סי' ש(, שהרי אח"כ חולפת קדושת השבת, ס' מנורה 
הטהורה )סי' ש(, הגדת מבית לוי )ח"ב, עמ' קסו(, שכך 
נהג הגרי"ז מבריסק, ספר "יסוד ושורש העבודה" )שער 
שמיני, פרק יב, לרב אלכסנדר זיסקינד(, קצות השולחן, 
רי"ע, ספר "רוח חיים" בשם ספר "נפש חיים",  סידור 
וכן כי חביבה מצווה בשעתה )ראה שו"ע אדה"ז, סכ"ה, 
ס"ד(. וכן כי מי ירצה לעכב מצווה זו בשעה שכותבים 
את המצוות, דהיינו, בשעה שאלי' הנביא ומה"מ כותבים 

את הזכויות של ישראל.
88( וכתב בספר ישועות חכמה )שם( ובסידור יעב"ץ 
משמע  ב(  קיט,  )שבת  שמהגמ'  מזה  כדמוכח  )שם( 
שיכול להמתין כדי לבשל עגל ולאפות פת חמה, דהיינו, 
נחשבת  וההזמנה  ההכנה  משעת  שכבר  מוכח  שמזה 
וא"כ גם מי ששבע אינו צריך  הסעודה ללוית המלכה, 
לסומכה  ישתדל  מ"מ  )אך  מיד  לאכול  עצמו  לדחוק 

לשבת כמה שיוכל(.
חק  ובס'  השולחן",  ומטעמי  עולם  89( "פתחי 
ד(  סי'  ומילואים  בהוספות  וועלץ,  י.  )להרב  לישראל 
מחדש שאם שתה חמין אחרי הבדלה יכול לאחרה, ספר 
"יסוד ושורש העבודה" )שער שמיני, פרק יב(, שכנראה 
ישורות  יסודי  בס'  הובא  ימים",  "חמדת  בספר  מקורו 
ג. פעלדער, ח"ד, עמ' תצט(, תהילה לדוד )סי'  )להרב 
ש(, הובא בכף החיים )להרב חיים פלאג'י, סי' לא, אות 
נט(, חיי אדם, קמח סולת, נתיבות השלום, שו"ת חיים 
ביד )סי' קכה, סוף אות סו, ד"ה סעודה(, "מנחת שבת" 
)סי' צו, אות לא, לרב שמואל הכהן שיטאוא(, אורחות 
באר   ,)125  –  6 עמ'  י,  פרק  מולכו,  יצחק  )לרב  יושר 
יעקב )לרב חיים יעקב הלוי קרויזהר(, קמח סולת )דיני 

הבדלה, עמ' רלב, אות כט(, שאומר שהמקיימה לאחר 
מכן לא עשה ולא כלום, וכן המג"א )סי' רצא(.

ד"ה  ריד,  סי'  חיים,  )אורח  יעקב  חלקת  90( שו"ת 
ובספר כף(.

ראה  מוצ"ש  כל  במשך  מלאכה  לעשיית  91( ובנוגע 
סעיף ט'.

92( משנ"ב )סי' ש, סק"ב, וכן בשער הציון אות ה(, 
ד"ה  שפב,  עמ'  בכרך,  חיים  יאיר  )להרב  חיים  מקור 
החיד"א  בשם  א(  אות  ש,  )סי'  תשובה  שערי  אפילו(, 
ב"מחזיק ברכה" )סי' ש, אות ב( בשם תלמידי האריז"ל 
)בסידורו, בשו"ע האריז"ל )דיני הבדלה, סעיף ג( ובפרי 
בס' חסד  גם  הובא  כד((,  סוף פרק  יח,  )שער  חיים  עץ 
בשום  יתעסק  "לא  א(, שכותב  סעיף  ש,  )סי'  לאלפים 
העליון,  )שער  העבודה"  ושורש  "יסוד  וספר  מלאכה", 
סוף פרק יב(, וספר "נזירות שמשון" )נדפס בסוף שו"ע 
עם ר' עקיבא איגר( וסידור "אוצר התפילות", ס' משנת 
בפרק  צמח,  חיים  יעקב  )לרב  ומצוה  נגיד  ס'  חסידים, 
העוסק בעניני שבת(, בן איש חי )שנה שני', ויצא כ"ז(, 
יורה  )ח"ב,  פעלים  רב  שו"ת  רלג(,  )עמ'  של"ה  קיצור 
דעה, סי' כט(, אך מלאכת אוכל נפש מותרת, וכן מביא 
)דיני  סולת  קמח  )שם(,  יעב"ץ  סידור  מהר"י,  הגיליון 
הבדלה, עמ' רלב, אות כט(, כף החיים )סי' ש, אות ה(, 

ס' דרכי חיים )אות עה(. 
יא(,  סי'  ע"א,  ד,  )דף  ישראל  אבן  בס'  מובא 
שהאדמו"ר מצאנז נהג לא לכתוב שום דבר קודם אכילת 
מהר"ם  )תולדות  יהודה  זכרון  ס'  בבוקר,  מלכה  מלוה 
לא  וכן  זו  סעודה  שקיים  עד  טאבאק  עישן  לא  א"ש(, 
כתב כלל עד אחר חצות, ס' שאול בחיר ה' )תולדות הרב 
השתמש  לא  קצח(,  עמ'  קאשוי,  אבד"ק  בראך,  שאול 
סידר  לא  וכן  עליו  בגדי שבת  בעוד  מוקצה  דבר  בשום 
אגרות  הכולל  מז,  )סי'  סופרים  אגרות  ס'  הדואר,  את 
מהרב ש. בירנבוים – בעל מעשה חושב על שעה"מ – 
שלא  לגרעק"א  בנוגע  חותנו(,  הנהגות  את  המתארות 
פתח הספרים מבית הדואר עד אשר קיים סעודת מלוה 
מלכה, אך עפ"ז צ"ע מ"ש בשו"ת תורת לשמה )סי' עט( 
שאין אפילו גדר מצווה באי עשיית מלאכה עד סעודה 

זו.

ה
זמנה

לקיימה  יכול  רעב88  אינו  אם  אך  השבת87,  ליציאת  סמוך86  לקיימה  צריך  לכתחילה 
בלימוד  או  קבע92  במלאכת  אז  עד  יעסוק91  שלא  ובלבד  בלבד,  זמניות90  שעות89  ארבע   עד 
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93( כל הנ"ל )חוץ משו"ע האר"י ז"ל )הלכות הבדלה, 
)סי'  ומשנ"ב  ב(  אות  ש,  )סי'  תשובה  שערי  ב(,  סעיף 
למהר  שצריך  שסוברים  זאת,  הזכירו  שלא  סק"ב(  ש, 
לא  אחד  אף  אך  לשבת,  לסומכה  הסעודה,  את  לקיים 
"זכור  ספר  וגם  התורה(  מלימוד  עצמו  למנוע  חייב 
לאברהם" )ח"א, ערך סעודה רביעית(, אך אם זה גורם 
ש,  סי'  יוסף,  )ילקוט  חייב  לא  מתלמודו  להתבטל  לו 
סעיף ה, וכן בספר מנחת שבת )סי' צו, אות טז(, שמביא 
שאנשי מעשה לא היו מונעים עצמם מלימוד התורה(, 
ס' ישועות חכמה )סי' צו( בחוסן ישועות )אות יב(, ספר 
)אות ט( מוסיף  ז(, בהמשך  א, אות  אבן ישראל )שער 
שמי שאינו יכול לאכול לאחר הבדלה מחמת שהוא שבע 
יעסוק בתורה מיד עד שיוכל לאכול לתיאבון ויהי' נקרא 
שלפעמים  כיון  יו"ד(  אות  )שם  אריכתא  סעודה  בשם 
דברי תורה נחשבים ג"כ בכלל סעודה כמו שמצינו אצל 
שבת  כשחל  ג'  סעודה  במקום  בתורה  שעסק  רשב"י 
בערב פסח )מג"א )סי' תמד, סק"ב( בשם השל"ה בשם 

הזוהר(, ראה ספר גליוני מהר"י )דזיקוב, סי' ש(.
94( בשם האריז"ל )מובא לעיל בהערה 85(.

95( ולכאורה היה צריך לאחר הסעודה כדי להישאר 
שהנפש  בספה"ק  שמבואר  בגלל  אך  זמן,  יותר  עמה 
שלמעלה  חי'  בבחי'  היא  מוצ"ש  בסעודת  המסתלקת 
מבחי' נשמה, ממילא, לאחר צאת השבת, כשמתעוררים 
מתמלא  )והעולם  מלאכות  הט"ל  מבחי'  החיצונים 
העוה"ז,  בתוך  להישאר  לה  קשה  חול(  של  בקליפות 
לכן לא ראוי להתעסק באף מלאכה עד לאחר שעורכים 
סעודה זו )ספר אבן ישראל, שער א, אות ח, י, יא(, ולפי 
זה מובן שצדיקים, שכל מלאכתם היא מלאכת הקודש, 
וכן מי  אשר המה עוסקים כל היום והלילה בתורת ה', 
יום  עד  גם  לקיימה  יכולים  אנוס,  או  ר"ל  חולה  שהי' 
שלישי, בכוונה לשם סעודת מלוה מלכה ואמירת "לשם 
ישועות  בחוסן  צו(  )סי'  חכמה  ישועות  )ספר  יחוד" 
)אות יב( וספר "אבן ישראל" )שם(, ולפי זה נראה שהם 
חולקים על ה"אשל אברהם" )כדלקמן( שמשמע מדבריו 

שכולם יכולים לקיימה עד יום שלישי(.
96( ספר "יסוד ושורש העבודה" )שער שמיני, פרק 
י"ב( בשם האריז"ל וכן מביא כף החיים )סי' רסב, אות 

 ,)58 )עמ'  יושר"  "לקט  ספר  יד(,  ו,  אות  ש,  סי'  כח, 
עד  במוצ"ש  בגדיו  את  פשט  לא  הדשן  תרומת  שבעל 
שהלך לישון, ספר "חוק יעקב", בן איש חי )שנה שני', 
"ברכת  ספר   ,)83 בהערה  )מובא  סולת  כז(, קמח  ויצא 
ראי'  שמביא  סק"ב(,  זוטא,  בפתחא  יז,  )סי'  הפסח" 
מה"אשל אברהם" שאומר שמוצאי יום טוב הולך אחר 
חתם  מנהגי  במוצש"ק,  גם  שייך  וזה  המקודש,  היום 
שי"א  מובא  בהגהות  אך  קסב(,  אות  ה,  )פרק  סופר 
שאול  בספר  וכ"כ  הבדלה,  אחר  שבת  הבגדי  שהחליף 
את  להחליף  שנהג   ,)85 בהערה  לעיל  )מובא  ה'  בחיר 
בגדיו מיד אחרי סעודת מלוה מלכה, כדי שיוכל לכתוב 
את החידושי תורה שחידש בשבת, וגם לסדר את הדואר 

שהגיע בשבת.
97( לכן גם לנשים אסור להוריד את מלבושי השבת, 
הצעיפים והרדידים )מקור חיים להרב יאיר בכרך, עמוד 

שפ"ב, ד"ה אפילו(.
נהג  וכן  האריז"ל,  רסב, סק"ב( בשם  )סי'  98( מג"א 
וכן מובא בזכרון יהודה בשם  החת"ס )שם, אות קסג(, 
בראך  שאול  )לרב  ה'  בחיר  שאול  ובס'  א"ש  המהר"ם 
מקאשוי, דף קצט(. ראה תורת חיים )סי' רנב, סקל"ט, 
זוטא,  בפתחא  יז,  )סי'  הפסח  ברכת  סק"ו(,  רסב,  סי' 

סק"ב(, ובשו"ת גור ארי' יהודא )חאו"ח, סי' יג(.
99( החיד"א ב"מחזיק ברכה" )סי' ש'(, כף החיים )סי' 
כ"ז(,  ויצא  שני',  )שנה  חי  איש  בן  בשם  י"ד(  אות  ש', 
שמביא  א'(,  אות  ש',  )סי'  תשובה  משערי  משמע  וכן 
האריז"ל  בשם  שקיבל  ל'(  )ס'  זכותא  מהר"ם  תשובת 
עד  במוצ"ש  וידוי  לומר  שאסור  הכוונות(  )בשער 
נשארת  הלילה  חצות  שעד  כיון  הלילה,  חצות  שיעבור 
קדושת שבת )ראה הערה 163(, מובא בישועות חכמה 
)סי' צ"ו( בחוסן ישועות )אות י"ב( )וכן בבא"ח )שם((, 
אך לכתחילה צריך לקיימה עד ארבע שעות, וכן אומר 
ג', פרק  בספר "מקור חיים" )לרב חיים דוד הלוי, כרך 

קל"ח(, משנ"ב )סי' ש', סק"ב(.
קמ"ח(  )אות  רב  במעשה  הגר"א  מעשה  100( לפי 
במוצ"ש  חלה  שפעם  ל"ט(  )סי'  רב  מעשה  ובתוספת 
והקיא ולא אכל סעודה רביעית, לאחר שישן ונרגע ציוה 
בני ביתו העומדים לפניו שיראו אם לא הגיע זמן עלות 

תורה93, שהרי94 הנשמה יתירה אינה מסתלקת לגמרי עד אחר סעודת מלוה מלכה95 )וכן יש 
אומרים96 לא להסיר את בגדי השבת עד זמן זה מהטעם הנ"ל97, וכן כדי ללוות את המלך בבגדי 

פאר, ויש אומרים98 שלא לובשים אותם )בגדי מוצאי שבת( בימות החול(.

יש אומרים99 שאפשר לקיימה עד חצות בלבד, ויש אומרים100 שאפשר לקיימה גם במשך 
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השחר, יפררו לו כזית פת ויאכילוהו בכף בעל כרחו – 
כ"כ בספר חסד לאלפים )סי' ש', סעיף א'(, אך מוסיף 
החיים  בכף  הובא  הלילה,  משליש  לאחרה  שלא  שטוב 
)להרב חיים פלאג'י, סי' ל"א, אות נ"ט(, אך הוא חולק 
עליו, ובכף החיים )סי' ש', אות י"ד(, ספר "אור לציון", 
שאומר שאפשר לעשותה אחרי חצות אם לא התעורר 
משינת קבע אחרי חצות כיון שאין אוכלים סעודת קבע 
אחרי שינה )אך צריך לומר שאין זה בסעודת מצווה, וכן 
חצות  קודם  התעורר  אם  אך  והברכ"י(,  המהרח"י  נהג 
סובר  וכך  רביעית,  סעודה  מצוות  לבטל  לא  כדי  רשאי 
האר"י ז"ל ומזה משמע שלא סובר כדעת הגר"א שהובא 
בתחילת ההערה )אך אולי גם הוא סובר שבאדם חולה 
לא אמרינן(, ראה בקצות השולחן )סי' ק', סקי"ח, בבדי 
השולחן( שבמדינות פולין נוהגים לומר סליחות במוצאי 
יום מנוחה בחצות הלילה ואח"כ אוכלים סעודת מלוה 
מלכה, וראה בס' דברי יואל, שהאדמו"ר מסאטמאר הי' 
זו בשעה מאוחרת בלילה ופעמים הוצרך  אוכל סעודה 

לזרז לגמור הסעודה בטרם יאיר השחר.
ש',  סי'  ד',  סעיף  קע"ד,  )סי'  אברהם  101( אשל 
מהדורא תנינא(, מובא בספר טעמי המנהגים, ובלקוטי 
מדברי  לדבריו  סימוכין  מביא  פ"ח(  דף  )ח"ב,  מהרי"ח 
דניאל  החמודי  בשם  רס"ה(  סי'  )יו"ד,  תשובה  הפתחי 
שסעודת מילה שלא עשאה ביומה ניתן להשלימה ביום 

אחר.
102( הרב שמעון מיערוסלאב, שאכל במלבושי שבת 
אבד"ק  הובנער  מיכל  יחיאל  להרב  מכלול,  לבושי  )ס' 
אות  הספר,  בסוף  השלם,  שמעון  תורת  ד',  סי'  ניזנוב, 
אברהם  הרב  השדה,  דבש  ספר  טעמו,  עיי"ש  נ"א(, 
מכללתא  בקונטרס  מכלול  לבושי  )ס'  מסטרעטין 
ולכן לא היו אומרים  ומלבשתא, דף ב', ע"ב, אות ב'(, 
צבי  הרב  במנחה,  רק  אלא  בבוקר  ראשון  ביום  תחנון 
ע"א(,  כ"ג,  דף  והטוב",  הישר  )"דרכי  מליסקא  הירש 
דיום  הצהרים  בסעודת  "אתקינו סעודתא"  מזמר  שהי' 

א', הרב מנאסויד )הדרת קודש, דף ל', ע"ב(, הרב מרדכי 
מנדבורנא )"תפארת מרדכי", אות מ'(, הרב חיים מצאנז, 
אך לא הי' כותב שום דבר קודם אכילתו )"אבן ישראל", 
דף ד', ע"א, סי' י"א(, האדמו"ר מסטערליסק, ומסביר 
להמתיק  כדי  היא  הנ"ל  הצדיקים  למנהג  שהסיבה 
ספר  בגיהנם,  והנאנקים  הנאנחים  ישראל  מעל  הדינים 
מרש"י  ראי'  שמביא  תתפ"ה(,  )אות  החיים  י"ד  אוצר 
שיום  ע"ב(  י"ג,  )דף  ערכין  במסכת  ובמוצ"ש(  )ד"ה 
סופרים  מס'  ראה  שבת.  מוצאי  עדיין  נקרא  ראשון 
המשמר  אנשי  היו  לא  ובמוצ"ש  שבע"ש  ה"ה(  )פי"ז, 
מתענים, וע"ש שהכוונה ליום א' בשבת. ויש לתת לזה 
טעם ע"פ מ"ש )בשער הכוונות, דף ס"א( שבכל שבת 
ניתוסף קדושה באדם בנר"נ שלו וביום ראשון נשארת 
ב'  ליל  ובהתחלת  הנשמה  קדושת  תוספת  בחי'  באדם 
ג'  יום  סוף  עד  נשארת  הנפש  ותוספת  מסתלקת,  היא 
שלישי(,  יום  עד  הבדלה  לעשות  שאפשר  הטעם  )וזה 
וממילא, כיון שענין סעודת מלוה מלכה הוא ללוות את 
הנשמה יתירה לכן אפשר לקיימה או עד יום ראשון או 

עד יום שלישי.
103( מפתיע מנהגו של ה"משמרת שלום" )סי' כ"ט, 
על  והנחתם  הנרות  הדלקת  שבזמן   )82 עמ'  ב',  סעיף 
השולחן לכבוד סעודת מלוה מלכה הי' אומר "לעולם יסדר 
אדם שולחנו במוצ"ש", ומוסיף ש"לרווחא דמילתא" יש 

לקיים סעודת מלוה מלכה גם אחרי הבדלה.
רצ"א,  )סי'  מג"א   – שבת  סעודות  שאר  104( כדין 
סק"א(, שו"ע אדה"ז )שם, סעיף א'(, שער המלך )פ"ז 
)סי' רצ"א, סק"ב(, בן איש  ז'(, משנ"ב  יו"ט הל'  מהל' 
אות  רצ"א,  )סי'  החיים  כף  ט"ז(,  וארא  שני',  )שנה  חי 
ה'(. ראה ערוך השולחן )סי' רצ"א אות א'( וברכי יוסף 

להחיד"א )סי' תמ"ד אות א'(.
105( ספר משמרת שלום )סי' כ"ט, סעיף ב', עמ' 51( 
המובחר  מן  דמצוה  סק"א(,  רצ"א,  )סי'  השקל  מחצית 

שיראה כסעודת קבע.

כל הלילה )עד עלות השחר(, ויש אומרים101 שאפשר לקיימה גם ביום ראשון )והיו צדיקים102 
שקיימו סעודה זו גם ביום ראשון( או עד יום שלישי, ובלבד שיתכוון ללוות את השבת.

ו
פרטיה
מעשה:

לכתחילה103 צריך לאכול מעט יותר104 מכביצה105 )שישים גרם( או כזית106 פת107 )אולם יש 
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קמ"ח(, שאומר שכך  אות  רב,  )מעשה  106( הגר"א 
שאומר  שלמה,  מנוחה  בספר  וכ"כ  מהגמרא,  משמע 

שצריך לאכול לפחות כזית פת.
סק"ב(,  ש',  סי'  הגר"א,  )בביאור  107( הגר"א 
שמוכיח שמהשוואת הגמ' את סעודת מוצ"ש לסעודת 
צריך  שבת  ליל  שבסעודת  שכשם  משמע  שבת  ליל 
וכך  פת,  לאכול  צריך  מוצ"ש  בסעודת  כך  פת  לאכול 
הורה  וכן  קע"ז(  עמ'  השלם,  רב  )מעשה  בעצמו  נהג 
לתלמידו הגר"ח מוולאז'ין כאשר הי' חולה ואכל עוגת 
דבש לנהוג, כף החיים )סי' ש', אות ד'(, חיי אדם )כלל 
אות  ש',  )סי'  ברכה"  ב"מחזיק  החיד"א  ל"ה(,  סי'  ח', 
א'(, שערי תשובה, הבן איש חי )שנה שני', ויצא כ"ז(, 
שו"ת רב פעלים )ח"ג, או"ח, סי' ל"ה(, משנ"ב )סי' ש', 
שהטעם  ב'(  אות  שם,  הציון  )בשער  ומסביר  סק"א(, 
לכך הוא מכיון שצריך לסדר את השולחן, וסתם סידור 
כנ"ל,  הגמרא  מהשוואת  משמע  וכן  דוקא,  בפת  זה 
וכן מזה שכתוב בגמ' )מס' שבת, דף קי"ט, ע"ב( "פת 
קשור  שזה  משמע  מלוגמא"   – שבת  במוצאי  חמה 
שולחנו  אדם  יסדר  "לעולם  )שם(  קודם  שנאמר  למה 
חיי  י"ג(,  הלכה  צ"ו,  )סי'  קיצושו"ע  שבת",  במוצאי 
הלכות,  בקיצור  יאיר",  )ל"חות  חיים  מקור  ס'  אדם, 
אחד  ושכל  לחמים  ארבעה  שיאפה  שאומר  רע"ו(,  סי' 
"מנחת  המלכה,  את  ילוה  ועי"ז  מחברו,  גדול   יהי' 

שבת".
108( רב עמרם גאון, הובא במחזור ויטרי )סי' קנ"א, 
אברהם  אשל  בשם  המנהגים  טעמי  ספר   ,)118 עמ' 
על  הקשה  הזהב  רביד  וכן  החיים,  דרך  )בוטשאטש(, 
הגר"א ממסכת שבת )דף קי"ח, ע"א( ומרש"י שם ד"ה 
אכליה וכן מהרא"ש )סי' ק'( שאומר שאם רוצה לא חייב 
גם  )וראה  ציון"  "בני  בס'  מלכה,  מלוה  סעודת  לאכול 
אשל אברהם, מהדורא תנינא, סי' ש'( חולק וסובר שכל 

ההשוואה היא ביחס לסידור השולחן ועשיית התבשילין, 
"אפילו אינו צריך אלא לכזית" – או מכיון שאין לו או 
כבוד שבת, אך לא מחוייב  וזה מצד  מכיון שהוא שבע 
בה מצד עונג שבת, דהיינו, באכילת פת )שהרי אין עונג 

אלא בפת( ומלשון "כזית" אין הכרח שזה בפת.
109( קיצושו"ע )סי' צ"ו, הלכה י"ג(.

האריז"ל,  נהג  שכך  פי"ז(,  י"ח,  )שער  110( פע"ח 
של"ה בשם "כנפי יונה" )ח"ב, סי' ג'(, הובא בכף החיים 
)סי' ש', אות ה'( ובאורחות חיים ספינקא, "פתחי עולם 
ומטעמי השולחן" בשם סידור האר"י ז"ל )קול יעקב(, 
סי' ת"ל(, ספר הברית  חיים פלאג'י,  )להרב  כף החיים 
ל"ה(.  )עמ'  ספינקא  מנהגי  ספר  בסופו(,  י"א  )מאמר 
שם  שו"ת  ש'(.  סי'  )ח"ב,  חיים  בן  חבר  לקוטי  ראה 
משמעון )להגר"ש פאלאק, סי' י"ד(. בן איש חי דרושים 

)סוף פ' ויחי עה"פ מאשר שמנה לחמו(.
ש',  )סי'  תשובה  שערי  זוטא,  באלפסי  111( רמ"ע 
אות א'(, תלמידי האריז"ל, חיי אדם )כלל ח', סי' ל"ה(, 
קיצושו"ע )סי' צ"ו, הלכה י"ג(, ערוך השולחן )סי' ש', 
)סי'  ברכה"  ב"מחזיק  החיד"א  "מנחת שבת",  ג'(,  אות 
ש', אות ז'(, ומסביר הלבושי שרד )על המג"א )סי' ש', 
ז'(( שזה בגלל  סק"א(, הובא בכף החיים )סי' ש', אות 
שאין לה מעלה על סעודה שלישית, שאפשר לקיימה 
משמרת  ס'  ה'(,  סעיף  רצ"א,  )סי'  דגן  מיני  בחמשת 

שלום )סי' כ"ט(, משנ"ב )סי' ש', סק"ב(.
112( סידור דרך החיים.

)סי'  בקיצושו"ע  הובא  ש'(,  )סי'  אברהם  113( מגן 
כף  ג'(,  אות  ש',  )סי'  השולחן  ערוך  י"ג(,  הלכה  צ"ו, 
החיים )סי' ש', אות ז'(, "מנחת שבת", משנ"ב )סי' ש', 
סק"א(, "חסד לאלפים" )סי' ש', סעיף א'(, ספר "בית 
ד'(, פסקי תשובות  )דיני סעודה רביעית, אות  מנוחה" 

לפי סדר המשנ"ב )סי' ש', סעיף א'(.

אומרים108 שאין צורך לאכול פת, שהרי בזמן הזה אין שולחנו של האדם קבוע וערוך לכבוד 
ויש אומרים110 שצריך לבצוע על  ותבשיל חם109,  רוצה הוא לא אוכל(  ואם הוא לא  סעודה 
שתי חלות, אך להחזיק רק אחת, וכן לבצוע בפרוסה, בבחינת דוד סוד המלכות, הקשור ללחם 
עוני, כנודע, ואם אי אפשר לו יאכל מזונות111 או יבשל בשר ודגים112 )ויש אומרים שמי שאי 
אפשר לו לאכול בשר ודגים ונפשו חשיקה בתבשיל, יכול לעשות בלימנע בארשט, דהיינו, 
הוצאה מועטת, וזה דבר שכיח בכל עת, ואם אכל לשם שמים זה יהא נחשב לו כאילו אכל 
בשר ודגים(, ואם לא זה אז פירות113 )ופירות משבעת המינים עדיפים(, ואם לא זה לפחות פת 

הבאה בכיסנין, אך כל זה בדיעבד. 
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114( סידור יעב"ץ )שם(, הובא ב"מנחת שבת" )סי' 
חם  משקה  שהרי  שמסביר  רי"ע,  סידור  סקל"א(,  צ"ו, 
ע"ב((,  קי"ט,  )דף  )מס' שבת  רפואה  זה  במוצאי שבת 
קצות השולחן )סי' ק', בבדי השולחן, סק"ח, סי' קמ"ו, 
המשנ"ב  סדר  לפי  תשובות  בפסקי  מובא  וכן  סקכ"ב(, 

)סי' ש', סעיף א'(.
115( סידור יעב"ץ )שם(, שערי תשובה, אשל אברהם 

)בוטשאטש, מהדו"ת, סי' ש'(.
וכן בספר "אבן ישראל"  116( מגן אברהם )סי' ש'(, 
)שער א', סעיף ב'(, פרי מגדים )אשל אברהם, סי' ש', 
בשו"ע  מובא  ג'(,  אות  ש',  )סי'  השולחן  ערוך  סק"א(, 
אדה"ז )סי' ש', סק"ג(, וכן מביא "פתחי עולם ומטעמי 
השולחן", משנ"ב )סי' ש', סק"א(, "תורת שבת", ספר 

"בית מנוחה" )דיני סעודה רביעית, אות א'(.
117( מסכת שבת )דף קי"ט, ע"ב(, ויש אומרים )ספר 
מפורסם,  צדיק  בשם  אחרון  בקונטרס  המנהגים  טעמי 
מובא בספר "אבן ישראל" )שער א', אות יו"ד(( שטוב 
"חמין במוצ"ש  הגמ'  לומר בשעת אכילת החמין לשון 

מלוגמא".
118( ב"ח )סי' ש', סעיף א'(, שצריך לערוך שולחנו 
לסעודה  כמו  מאכלים  הכנת  )היינו,  גמורה  בסעודה 
זו )לקוטי  גמורה, אך אין הכוונה לחיוב אכילת סעודה 
שיחות, חל"ו, עמ' 71((, הרא"ש באורחות חיים )ס"ט, 
ספר  וכן  הגר"א,  סק"א(,  ש',  )סי'  היטב  באר  י"ט(, 
מנהגים  הגהות  )שם(,  יעב"ץ  סידור  ישראל",  "עבודת 

בשם המרדכי, וכן המופיעים בהערות 117 ו– 118

את  יערוך  בעצמו  שהאדם  ראוי  119( ולכתחילה 
השולחן שהרי "מצווה טפי באדם עצמו טפי מבשלוחו" 
)מס' קידושין, דף מ"א ע"א( – ראב"ן )שבת, סי' שס"א(, 
וב"פתח הדביר" )סי' ש', סק"ג( מסביר שהראב"ן דייק 
ע"י  שמשמע  אדם",  יסדר  "לעולם  שכתוב  ממה  זאת 
עצמו ולא ע"י שלוחו, וכן שהרי זה כבוד שבת ללוותו 

בעצמו.
120( ספר "משמרת שלום" )סי' כ"ט, סעיף ב', עמ' 

.)51
בספר  הכהן  אלכסנדרי  ר'  בשם  רבה  121( אלי' 
)סי'  )סי' רס"ב, סק"ד(, רמ"א  האגודה, הובא במשנ"ב 
רס"ב, סעיף א'( בשם הטור )סו"ס רפ"ט(, מרדכי )סוף 

פרק "כל כתבי"( והגהות מרדכי )פרק כ"ט דשבת(.
122( רביד זהב.

שאומרים  רע"ג(,  )סי'  הגאונים  שיטת  123( לפי 
שלמרות שאין קידוש אלא במקום סעודה, מכל מקום, 

יוצא בשתיית הכוס במקום סעודה.

124( שהרי השולחן כבר מסודר.
125( אשל אברהם )מהדורה תנינא( על המגן אברהם, 
הובא בבאר היטב )סי' ש', סק"א(, סידור יעב"ץ )שם(, 
ומפרש  סק"א(,  ש',  )סי'  ט"ז  א'(,  סעיף  ש',  )סי'  ב"ח 
בזה מ"ש "יסדר אדם שלחנו במוצ"ש", היינו בפריסת 
מפה על השלחן, שו"ע אדה"ז )סי' ש', סעיף א'(, חסד 
)סי' ש', סעיף א'(, ספר "בית ישראל" )שער  לאלפים 
א', סעיף ב'( ולפי איך שהרביד זהב מסביר את האגודה 
יכול לצאת גם במפה שהייתה נמצאת עוד לפני ההבדלה 

אולם יש אומרים114 שבזמננו, שמאריכים את הסעודה שלישית, מותר לכתחילה לאכול 
מזונות או פירות )ראה סעיף ז'(. 

יש אומרים115 שבשעת הדחק יכול לצאת ידי חובה בקפה או תה חם, אך מכל מקום יפרוס 
מפה וידליק נר. 

יש אומרים116 שטוב לבשל בשר או כל מאכל אחר על פי המסופר בגמרא117, ולאוכלו חם 
וזה רפואה )שהרי "חמין במוצאי שבת – מלוגמא"(. 

יש  )ולכן  רגילה119  לסעודה  שעורכו  כדרך  השולחן  את  לערוך  שצריך  אומרים118  יש 
ובדיעבד אפשר  יותר מכביצה, כדי שתהא סעודת קבע,  זו מעט  אומרים120 לאכול בסעודה 
לצאת בכזית( )ויש אומרים121 שנוהגים לערוך את השולחן במשך כל השבת עד לאחר הבדלה, 
ומוסבר122 שהכוונה היא שמשאירים את השולחן ערוך עד לאחר הבדלה ובכוס של הבדלה 
יוצאים ידי חיוב סעודה123, הן חיוב הסידור124 והן חיוב הסעודה125(, ויש אומרים שצריך לפרוס 
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ע"י שמשאירה לאחר מכן, משנ"ב )סי' ש', סק"א(, הרב 
סעיף  ש',  )סי'  יוסף  ילקוט  )בשו"ת(,  שטרנבוך  משה 

א'(, וראה שו"ת פאר עץ חיים )ח"ב, דף י"ח(.
שיש  שמביא  ב'(,  )אות  ישראל  אבן  ס'  126( ראה 
לכסות  לפרנסה  שסגולה  מראפשיץ  הרב  מפי  קבלה 

השלחן בשעת סעודה, אפילו בסעודת הרשות.
אדה"ז  בשו"ע  הובא  סק"א(,  ש',  )סי'  127( ט"ז 
שם  )שכתוב  רס"ב  מסי'  שמוכיח  א'(,  סעיף  ש',  )סי' 
ביחס  הוא  שהסידור  המיטות"(  ויציע  שולחנו  "ויסדר 
שאומר  הב"ח  מדברי  וכן  לסעודה,  ביחס  ולא  להכנה 
שאף ששבע ואינו צריך אלא לכזית, למרות זאת יסדר 
שולחנו במיני תבשילים, קשה שהרי אם הוא שבע איך 
לשער  יוכל  מי  ועוד,  לכזית,  צריך  שהוא  לומר  אפשר 
ש',  )סי'  רבה  אלי'  מביא  וכן  שבת,  תוספת  ספר  זה, 
סעיף א'(, כף החיים )סי' ש', אות ג'(, משנ"ב )סי' ש', 
הב"ח  את  שמזכיר  ש'(,  סי'  )ח"ד,  ציון"  "בני   סק"א(, 

והט"ז.
צ"ו,  אות  סוף  קכ"ה,  )סי'  ביד  חיים  128( שו"ת 
שהרי  השבת  משיורי  לאכול  שמצוה  סעודה(,  ד"ה 
רבה  אלי'  שעות(,  ארבע  )עד  שבת  הארת  יש  עדיין 
)סי' תקנ"א, סוסקכ"ד(, שיש לו על מי לסמוך, שפתי 
רצ"ד,  עמ'  )עה"ת,  הרי"ם  חידושי  וירא(,  )פ'  צדיק 
שכ"ה(, שאומר שעדיף לאכול חלה פרוסה שנשתיירה 
מהשבת ולא לפרוס חלה חדשה במוצאי שבת, וראה ס' 
א'( שהרב מהר"ם סופר  )תמוז אב, מאמר  בני יששכר 
מפשעווארסק הי' מצניע שיורי מאכלי השבת לאורחים 

מכובדים שהגיעו בימות החול, ואמר שזה מיקרי כעין 
שיירי מנחות.

ב"מחזיק  החיד"א  בשם  צדק"  "משפט  129( ספר 
ברכה" )סי' ש', אות ד'( ושערי תשובה )סי' ש', אות א'( 
בשם מהרש"א במס' שבת )דף קי"ט, ע"א(, ספר "נתיבי 
עם", הרמ"ע באלפסי זוטא, וכן מביא כף החיים )סי' ש', 

אות ח'(, ספר "אבן ישראל" )שער א', סעיף א'(.
130( מס' שבת )דף קי"ט, ע"ב(.

131( וצ"ע מדוע לא שחט בעצמו, שהרי "מצווה טפי 
באדם עצמו טפי מבשלוחו".

)שם(,  ריטב"א  )שם(,  הרי"ף  על  רש"י  132( ראה 
רש"י )עירובין דף ס"ג, ע"א, ד"ה עגלא, שבת, דף י"א, 
ע"א, ד"ה עיגלא תילתא(, תוס' )גיטין דף נ"ו, ע"א, ד"ה 

עגלא תילתא(.
יאכל  שיכול  שמי  כתב  )שם(  יעב"ץ  133( ובסידור 

"עגלא תילתא" ממש.
134( בן איש חי )שנה שני', ויצא כ"ו(.

אות  ש',  )סי'  רבה  באלי'  הובא  התוס',  135( פסקי 
ובבאר  ח'(  אות  ש',  )סי'  החיים  בכף  )שם(,  זוטא  א'(, 
)סי' ש', סעיף  )סי' ש', סעיף א'(, חסד לאלפים  היטב 
א'(, ספר אבן ישראל )שער א', סעיף ב'(, "פתחי עולם 
)בקיצור  של"ה  זיתים",  "שתילי  השולחן",  ומטעמי 
אך  אברהם,  ומגן  ט"ז  בשם  קע"ד(  רל"ג,  עמ'  של"ה, 
בס' משנת יעקב )על הבאר היטב( אומר שזאת טעות, 
זאת  לא מצא  תוס', שהוא  לגבי הפסקי  אומר  הוא  וכן 

בפסקי התוס' שלפניו.

מפה לבנה בעריכת השולחן מפני כבוד שבת126, ויש אומרים127 שלא חייב לבשל תבשילים 
ולהכין מאכלים יותר ממה שצריך לאכול. 

מאכל  לאכול  שצריך  אומרים129  ויש  מהשבת,  שיריים  לאכול  שמצווה  אומרים128  יש 
לו לאכול131 עיגלא132 תילתא133,  נתנו  ר' אבהו שתמיד  מחודש, שהרי מסופר בגמרא130 על 
עד שכשגדל בנו, אמר לו שלא צריך לשחוט עגל שלם רק בשביל סעודת מלוה מלכה, שבוע 
לאחר מכן הניחו את העגל ולא שחטו אותו ובא ארי' וטרף אותו, מכאן ניתן ללמוד שצריך 

לאכול מאכל מחודש ולא מהשיריים של השבת, שהרי אין זה מכבוד ליווי המלכה.

יש אומרים134 שצריך לאכול מיני מתיקה שלא נאכלו במהלך השבת.

יש אומרים135 שצריך לאכול מאכל שהוא תאב לאוכלו ושהוא חביב עליו ביותר, ואם תאב 
יכין מכל מין אלא כפי מה שמשער  יכולתו, אך לא  יהדר אחריהם כפי  לאכול הרבה מינים 

שיוכל לאכול ממנו, אלא שלא ישער בצימצום, כדמוכח במעשה דר' אבהו.
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)ספר  לעשות  טוב  שם  הבעל  בשם  מקובל  136( כך 
הבעש"ט עה"ת, יתרו, אות נ"א, בשם ס' מעשה יחיאל, 

וכן בפסקי תשובות לפי סדר המשנה ברורה(.
"מיכלא  בקונטרס  יחיאל"  "מעשה  137( ספר 
דאסוותא" )דף ט"ז(, שמקובל מהבעל שם טוב לאכול 

שום ושזה סגולה לפרנסה.
138( משמרת שלום )סי' כ"ט, אות ב'(, וראה בשו"ת 
מנחת יצחק )ח"י, סוף סימן י"ט( בשם הרב משינאווא 

שבסעודת מצווה צריך להיות דגים, עייש הסיפור.
139( הובא בספר "אבן ישראל" )דף ו', ע"א(.

אפילו  ח"א(,  )סוף  אלעזר"  "פקודת  140( ספר 
)להרב חיים פלאג'י, סי'  מתבשיל של שבת כף החיים 
ולא  אבלים,  מאכל  זה  שביצה  משום  נ"ד(,  אות  ל"ו, 
ראוי לאוכלו במוצאי שבת, שזה זמן של שמחה וששון 
ליהודים, ויש אומרים )ספר "בית ארזים", סי' ש'( שלכן 
לא אוכלים בסעודה זו כביצה אלא רק כזית מכיון שלא 
נאה להזכיר אבלות לכבוד דוד המלך שנסתלק במוצאי 

שבת והוא חי וקיים.
דברי  "ילקוט  ספר  )ראה  קרלין  חסידי  141( מנהג 

אהרן", עמ' רי"ט(.
סי'  )ח"ד,  משה"  "מטה  בשם  שבת"  142( "עולת 
תקי"ג, הל' הבדלה(, מחצית השקל )סי' ש'( בשם הט"ז 

להיות  צריכה  זו  שסעודה  מכיון  שם(,  נמצא  לא  )אך 
דומה לסעודת ליל שבת, שו"ע אדה"ז )סי' ש', סעיף ג'(, 
משנ"ב )סי' ש', סק"ג(, בשם האחרונים, באר היטב )סי' 
צ"ו,  )סי'  קיצושו"ע  ל"ה(,  סי'  ח',  )כלל  חיי אדם  ש'(, 
הלכה י"ב(, צדה לדרך )מאמר רביעי, כלל ראשון, פרק 
שביעי(, מובא במקור חיים )לבעל חות יאיר, סי' ש'(, 
סידור יעב"ץ )שם(, סידור הגר"א, ספר הברית )מאמר 
י"א(, קונטרס פתחא זוטא )אמרי א"ש, עמ' קפ"א, אות 
אומרים בשם הבעש"ט שמי שיטול  ב'(, שמביא שיש 
ידיו לסעודה וידליק ד' נרות בכל מוצש"ק למלוה מלכה 
מובטח לו שדוד המלך ע"ה בודאי נמצא שם ולא יסתלק 

מן העולם עד שיראה דוד המלך.
קפ"א,  עמ'  א"ש,  )אמרי  זוטא  143( קונטרס פתחא 

אות א'(.
נר  "ערכתי  בפס'  נרמז  שזה  בספה"ק  144( וכתבו 

למשיחי".
)מאמר  לדרך  צדה  רל"ג(,  )עמ'  של"ה  145( קיצור 
רביעי, כלל ראשון, פרק שביעי(, שו"ע אדה"ז )סי' ש', 
סעיף ב'(, מובא בנתיב החיים )סי' צ"ז, סעיף ד' – נדפס 
סעיף  צ"ו,  )סי'  קיצושו"ע  ער"ב(,  עמ'  הכולל,  בשער 

י"ב(.
146( מחצית השקל )סי' ש'(.

יש נוהגים136 לאכול צנון. 

יש נוהגים137 לאכול שום.

יש מקפידים138 לאכול דגים.

דלוט  מעשה  בעקבות  השתלשל  דוד  בן  משיח  כי  זו  בסעודה  יין  לשתות  נוהגים139  יש 
שנזדמן להם יין מגן עדן, להוציא שתי פרידות טובות.

יש אומרים140 שנוהגים לא לאכול ביצה כלל.

יש נוהגים141 לבשל בארשט מיוחד לסעודה זו.

יש נוהגים142 להדליק )ד'143( נרות144 במקום אפל, ויש אומרים145 שהם צריכים להיות יפים 
ומרובים יותר משאר לילות החול, ובטעם לזה מצינו כמה דיעות: 

א. משום שסעודה זו צריכה להיות דומה לסעודת ליל שבת146. 

ב. משום שזה דרך קביעות סעודה147. 

ג. כדי ללוות את השבת ביציאתו בדרך כבוד כמו בכניסתו148 )ויש לזה רמז ר"ת של שבת: 
"שרגא במוצאו תרבה" ו"תדליק במוצאו שרגא"149(.
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147( מחצית השקל )שם( בשם הט"ז.
148( משנ"ב )סי' ש', סק"ג(, מטה משה )שם(, ספר 

הברית )מאמר י"א(.
149( ספר "רמזי השבת" )אות תשכ"ד(.

אור   ,)116 עמ'  קנ"א,  )סי'  ויטרי  150( מחזור 
הגאונים  בשם  צ"ה(  סי'  שבת,  מוצאי  הל'  )ח"ב,  זרוע 
בשם  עלם(  טוב  יוסף  רבי  הגאון  הגאונים,  )בתשובות 
ר"ת, הובא בסידור רש"י )סי' תקל"ד(, שאומר שמצא 
במדרש שזה משל לכלה )והשבת נקראת מלכה וכלה( 
ס'  אבודרהם,  ותשבחות,  בזמירות  אותה  שמלווים 
תולדות אסתר )להרב שלמה צבי שיק, סקי"ח(, ריקאנטי 
)סי' קל"ז(, בן איש חי )שנה שני', ויצא כ"ו(, לבוש, ספר 
המנהיג )הל' שבת, סי' ע"ה(, שמביא מנהג ספרד לומר 
זמירות לפני הבדלה בבית הכנסת, ובפרט בפרובינציא 

ובצרפת בבתיהם, ומביא לזה ראי' מהמדרש הנ"ל. 
וצ"ע מדברי הט"ז )סי' ש', סק"א( שאע"פ שנוהגין 
לומר זמירות קודם הבדלה, נכון לומר אותם אחר הבדלה, 
צדה  ספר  המלך,  אחר שיצא  דהיינו,  ליווי,  שייך  דבזה 
תניא  שביעי(,  פרק  ראשון,  כלל  רביעי,  )מאמר  לדרך 
רבתי )סי' כ"א(, מעשה בצלאל, בית יוסף וט"ז )סי' ש', 
סק"א( בשם שבלי הלקט, הובא בט"ז ובכף החיים )סי' 
ש', אות י"ט(, כף החיים )להרב חיים פלאג'י, סי' ל"א, 
סעיף ה' אות ו'(, קיצושו"ע )סי' צ"ו, הלכה י"ב(, החיד"א 
ב"מחזיק ברכה" )סי' ש', אות ג'(, ספר מנהגי החיד"א 
 )ח"א, סי' כ"ז, סעיף מ'(, משנ"ב )סי' ש', סק"ג( בשם 

האחרונים.
שני  ישנם  )ח"ג(  הניגונים  שבספר  151( להעיר 

ניגונים הקשורים למוצ"ש.
סעיף  סל"א,  פלאג'י,  חיים  )להרב  החיים  152( כף 

ה'(.
י"א  )מאמר  הברית  ספר  לדרך,  צדה  153( ספר 

בסופו(.
154( פע"ח )שער י"ח, פכ"ד(, סידור יעב"ץ )שם(.

יחזקאל  דברי  בעל  הרב  בשם  יסי"ש  155( ובס' 
משינאווע )בספרו דברי יחזקאל לשבת, דף ע"ה( מסביר 
שהטעם לכך שאומרים ג' פעמים הוא מכיון שסעודה זו 
יותר  חיזוק  צריכים  ודברי סופרים  היא מדברי סופרים 

מדברי תורה, ומביא דוג' לדבר. עיי"ש.
156( פע"ח )שער י"ח, פי"ז(, ספר "כנפי יונה" )ח"ב, 
סי' ג'(, הובא באורחות חיים ספינקא, קיצור של"ה )עמ' 
בכוונת  מרשקוב,  שבתי  )לרב  האריז"ל  סידור  רל"ג(, 
רפ"ה(,  עמ'  )הרמ"ק,  למשה  תפילה  ומוצ"ש(,  הבדלה 
הברית  ספר  זרוע",  "אור  סידור  )שם(,  יעב"ץ  סידור 
)סי' ש',  כף החיים  י"א בסופו(, סידור הגר"א,  )מאמר 

אות ה'(, ראה פיסקה י"א.
157( כף החיים )סי' ש', אות ה'(, שהרי באותו הזמן 
אלי' יושב בגן עדן תחת עץ החיים וכותב את זכויותיהן 
)סי' תע"ו, ד"ה ואשר  של ישראל, שו"ת תורה לשמה 

שאלתם(, לשון חכמים )ח"א, סי' ז'(.
158( )לחשוב או לדבר(.

159( ישעי' )פרק מ"ד, פס' ב'(, ירמי' )פרק ל', פס' 
י', פרק מ"ו, פס' כ"ז, פס' כ"ח(.

א',  טור  כ"א,  דף  תזריע,  )פרשת  תורה  160( לקוטי 
פרשת בלק, דף ע"ב, טור ב'(, תורה אור )דף ט"ו, טור 

דיבור:

ללוות את  כדי  הנביא(  אלי'  או על  דוד המלך  על  )לדוג':  זמירות151  נוהגים150 לשיר  יש 
השבת ולהיפרד ממנה וזהו כבוד שבת, והם מסוגלים לגרום לאדם הצלחה בכל דרכיו במשך 

כל ימי השבוע152, ויש נוהגים153 לזמר פס' של ריווח והצלה.

יש אומרים154 לומר קודם הסעודה אתקינו סעודתא דמלכא וכו' ג' פעמים155.

יש נוהגים156 לומר "דא היא סעודתא דדוד מלכא )משיחא(".

יש אומרים157 שנוהגים לומר קודם ברכת המזון פתיחת אליהו ז"ל הנמצאת בתיקוני הזוהר 
)עד "קום רבי שמעון"(.

מחשבה:

שאחרי  דמכיון  הוא161  בזה  והביאור160  יעקב"159.  עבדי  תירא  "אל  לומר158  נוהגים  יש 
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ג', דף ס"ה, טור ג' – ד'(, ספר המצוות להצ"צ )דף צ"ב, 
ע"ב(, אוה"ת )בשלח, עמ' תקצ"ט(.

161( להעיר שבכ"מ בדא"ח מבוארים גם )נוסחאות 
נוהגים בחב"ד )ראה לקו"ש, ח"ג, עמ'  ו(מנהגים שאין 
799, ח"כ עמ' 264, הערה 24, וכן בספר המלך במסיבו, 

ח"א, עמ' קפ"ו, ח"ב עמ' קל"ב, ובהנסמן שם(.
)ביצה  נפש"  וי אבדה  "וינפש –  162( כדרשת חז"ל 

ט"ז, ע"א(.
163( ובספר עבודת יששכר )ליקוטים( מבאר שזוהי 
הסיבה שדוד המלך תיקן סעודה זו כדי לחזק את האדם 

שלא יפחד מהנפילה.
164( לכללות ההבדל בין ישראל ליעקב, ראה לקו"ש 

)ח"ג, שיחה לפרשת וישלח(.
של  באופן  אינה  שבת  של  שהאכילה  165( כידוע 
מלחמה, "נהמא על פום חרבא ייכול" )זח"ב, דף קפ"ח, 
תענוג,  של  באופן  באם  כי  הבירורים,  עבודת  ע"ב(, 
המאכל  את  לברר  היא  העבודה  החול  בימות  משא"כ 
עי"ז שהוא נעשה דם ובשר כבשרו ובכח זה הוא מתפלל 
כמ"ש "ובטן רשעים תחסר" )התוועדויות תשמ"ו, ח"א, 

עמ' 64(.
166( אלא העבודה בשבת היא להמשיך בחינת עונג 
העליון למטה ע"י סעודות השבת )כמ"ש "צדיק אוכל 
נמשכת  השבת  סעודות  בכל  שהרי  נפשו"(,  לשובע 
)ראה  התענוגים  מקור  שהיא  קדישא,  עתיקא  בחינת 

אוה"ת בשלח, עמ' תרמ"א – ב'(.

167( טושו"ע )או"ח, סי' שי"ט(.
דא"ח(  )עם  סידור  שרה(,  חיי  )ר"פ  168( תו"א 
ספר  ואילך(,  ג'  ר"ג,  ד'.   – ג'  )ר',  שבת  סעודות  סדר 
המאמרים – מלוקט )ח"א, עמ' תע"ח(, לקוטי שיחות 

)ח"כ, עמ' 264(.
169( התועדויות תשמ"ז )ח"א, עמ' 30(.

170( לקוטי שיחות )חי"ד, עמ' 146(.
171( אוה"ת )בשלח, עמ' תרמ"א – ב'(.

172( ובפשטות הירידה היא שהעבד לא נמצא בהיכל 
המלכות )ובחדר לפנים מחדר( והבן כן.

לרדת  תירא"  "אל  ציווי  רק  לא  זה  יותר:  173( ועוד 
לא  ועוז  כוח  נתינת  גם  אם  כי  עבדי",  "יעקב  לדרגת 
לפחד ולעשות העבודה בשמחה וכו' )ראה לקו"ש ח"ג, 
 )1103 עמ'  )ח"ב,  התועדויות תשמ"ב  ראה   .)799 עמ' 
בנוגע ל"שמח זבולון בצאתך" )דברים ל"ג, י"ח(, "שזהו 
כללות הענין דבירור עניני העולם" שצריך להיות באופן 
של שמחה כי יודעים שיוצאים בשליחותו של הקב"ה. 
ראה לקו"ש ח"כ )שיחה לפרשת ויצא( שכשיעקב ירד 
לחרן, לעסוק בעבודת הבירורים, הוא עשה זאת בחיות 
ושמחה, ועל ידי כך, לא זו בלבד שלא היתה זו "ירידה" 
בשבילו, אלא אדרבה: עי"ז נעשתה מיטתו שלמה, עם 

כל הענינים שלקח שם.
)ואתחנן,  אוה"ת  וכן  ע"ב(,  )ל"ד,  ברכות  174( ראה 

עמ' רס"ה(.
175( שיחות קודש תשל"ח )ח"א, עמ' 413(.

שמסתלקת הנשמה יתירה162 יורדים דרגה163 מדרגת ישראל לדרגת יעקב, דהיינו, מדרגת בני 
ישראל164 שלא עסוק – ולא צריך לעבודה וליגיעה – בעבודת הבירורים165, שהרי166 אסור167 

לברר בשבת168, וזה מכמה טעמים: 

א. משום שהשבת היא שלימות ענין הגשמיות, ובזה אין צריך עבודת הבירורים169. 

ב. משום שמצד עליית הנשמות שבשבת, האדם הוא למעלה מעניני העולם )ומעבודת 
הבירורים(, ועבודתו היא עלי' מדרגא לדרגא בקדושה גופא170. 

ג. משום שבשבת יש עלי' לק"נ שנכללת בקדושה ממש, ולכן ממילא אין צריך בירור171 
לדרגת יעקב עבדי172 )שעסוק בעבודת הבירורים(, ולכן אומרים "אל תירא עבדי יעקב" כי 
שרים  אצל  שאיננה  ושלימות  מעלה174  ישנה  עוד  בעבד  ואדרבה,  עמו173,  יחד  נמצא  האדון 

וכיו"ב175.
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רבה  אלי'  בשם  סוסק"א(  ש',  )סי'  היטב  176( באר 
שהבאר  יעקב  משנת  בס'  מ"ש  )וצ"ע  סק"א(  ש',  )סי' 
וכן מביא בס' משמרת  היטב לא סובר כמו אלי' רבה(, 
שיאכל  ומוסיף   ,)82 עמ'  ב',  סעיף  כ"ט,  )סי'  שלום 
ויכוין לצאת  כזית פת  ולפחות  יותר מכביצה  מעט פת 
ש',  )סי'  השולחן  ערוך  מלכה,  מלוה  סעודת  חובת  ידי 
המנורה"  "קני  זיתים",  "שתילי  ציון",  "בני  ג'(,  אות 
משנה  ח',  פרק  )פיאה  יו"ט  תוספות  סק"א(,  ש',  )סי' 
פ"ט,  עניים  מתנות  )הל'  ברמב"ם  שכתוב  מזה  ז'(, 
ארבע  ולא  סעודות  שלוש  רק  לעני  שנותנים  הי"ג(, 
ידי חובת סעודה  יוצא  משמע שע"י הסעודה שלישית 
רביעית, אך בס' משנת יעקב אומר שאין הכרח שזאת 
שבע  שהעני  שמכיון  היא  הכוונה  אלא  הרמב"ם  כוונת 
רביעית,  לו סעודה  נותנים  לא  לכן  מהסעודה שלישית 

אך אין הכוונה שיוצא ידי חובת סעודה רביעית.
177( האחרונים )ספר משנת יעקב ובני ציון( הביאו 
ד"ה  ע"א,  קי"ח,  )דף  שבת  במס'  מרש"י  מקור  לזה 

אכליה(.
בסעודה  גם  שהרי  ש'(,  )סי'  אברהם  178( מגן 
שלישית יכול לצאת ידי חובה בפירות )מחצית השקל(, 
ציון,  בני  ובספר  סק"א(,  ש',  )סי'  היטב  בבאר  הובא 
ש', סעיף  )סי'  רל"ג(, שו"ע אדה"ז  )עמ'  קיצור של"ה 
"נזר  "קני המנורה", ספר  )סי' ש', סק"א(,  ג'(, משנ"ב 
ישראל" )ח"א, דף צ"א, ע"א(, אשר מזכיר גם את הט"ז 
והמגן אברהם )אך יש משיגים עליו ואומרים שאין לזה 

זכר בט"ז אלא רק במגן אברהם(.
179( כף החיים )סי' ש', אות י"א( לפי דברי האריז"ל, 
שהרי סעודה זו היא בחינה שונה מסעודה שלישית, וכן 
שהרי צריך להמשיך ע"י סעודה רביעית מסעודות השבת 

לסעודות החול, וגם שהרי צריך שסעודה זו תקוים אחרי 
הבדלה וסעודה שלישית היא סעודה היום, ואיך אפשר 
ש',  )סי'  שבת  "תורת  ספר  ביחד,  ולילה  יום  לערבב 
סק"א(, שהרי צריך ללוות את השבת, וכן שהרי הסעודה 
ו'((,  נקראת על שם תחילתה )רמ"א )סי' רע"א, סעיף 
ספר "טעמי המנהגים" בשם ספר "קני המנורה" )סי' ש', 
סק"א(, וכן משמע מהט"ז, שהרי כל קדושת השבת עדיין 
נמצאת, ט"ז )סי' ש', סק"א(, מובא גם בתהילה דוד )סי' 
ש', אות א'(, שהלוי' שייך רק אחרי שיצא המלך. אולם 
בספר "בית ארזים" )סי' ש'( תמה מדוע עורכים אותה 
יצא,  והוא  המלך  את  ליוו  שכבר  לאחר  הבדלה,  לאחר 
ספר "מנורה הטהורה" ומהרש"א, הובא באורחות חיים 
בעצמו  רבה  אלי'  שהרי  מהרי"ח,  ובליקוטי  )ספינקא( 
פוסק )סי' רצ"א( שאין יוצאים ידי חובת סעודה שלישית 
ואף  ע"י שמאריכים בסעודת שחרית עד לאחר חצות, 
ידי  יוצא  אלו הסוברים שמי שמאריך בסעודת שחרית 
חובת סעודה שלישית מסכימים שמי שמאריך בסעודה 
שלישית לא יוצא ידי חובת סעודה רביעית, כיון שצריך 
את  ללוות  הוא  עניינה  שהרי  הבדלה,  לאחר  לקיימה 
השבת. ועוד טעם, שהרי סעודת מוצ"ש היא מדין כבוד 
 שבת וסעודה שלישית היא מדין עונג שבת )ראה להלן 

בהערה 32(.
180( פרי מגדים )סי' ש', סק"א( לפי דעת הרב חיים 
ו"בשבילי  א'((  סעיף  ש',  )סי'  חיים"  )ב"רוח  פלאג'י 
ושם  רצ"א,  לסי'  מציין  אברהם  המגן  )שהרי  ההלכה" 
פוסק המחבר שנשים חייבות בסעודה שלישית, ומכאן 
בסעודה  אך  חייבות,  בסעודה שלישית  משמע שדוקא 
דברי  )לפי  להחמיר  להן  ראוי  אך  חייבות(,  לא  רביעית 
הט"ז )סי' ש', סק"א( שליווי שייך רק לאחר שיצא המלך 

ז
המאריך בסעודה שלישית

יש אומרים176 שאדם שהאריך בסעודה שלישית עד לאחר השקיעה, יצא ידי חובת סעודת 
ויש  פירות,  או  במזונות  חובה  ידי  לצאת  יכול  כזה  שבמצב  אומרים178  ויש  מלכה177,  מלוה 

אומרים179 שבכל זאת חייב בה.

ח
חיוב הנשים

כרם  ספר  יוסף183,  נחמת  שו"ת  שבת182,  מנחת  מגדים181,  פרי  שפוטרות:  דעות180  יש 
שלמה184, ועוד אחרונים185. 
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וכן מחמת העצם לוז שאינו נהנה רק מסעודה זו(, תורת 
כל מצוות  כמו  וזה  בפני עצמה,  זו מצווה  שבת, שהרי 
עשה שהזמן גרמא שנשים פטורות, אף במצוות דרבנן 
)ראה בתוס' )מס' ברכות, דף כ', ע"ב, ד"ה בתפילה((, 
אך הוא חזר בו )ראה בהערה הבאה(, אולם בספר ערוך 
השולחן )סי' רצ"א, סעיף ו'( מביא ראשונים שסוברים 
שבמצוות דרבנן נשים חייבות, "מנחת שבת" )סי' צ"ו, 
שלמה  כרם  הרב  )של  שלמה"  "כרם  ספר  י"ג(,  סעיף 
סי'  תאומים,  יוסף  )להרב  יוסף  נחמת  שו"ת  אשכנזי(, 
מ"ח(, שכותב שנשים הושוו לגברים רק בנוגע לסעודת 

שבת, אך ראוי להן להחמיר.
181( סי' ש', סק"א, שהרי המגן אברהם מציין לסי' 
בסעודה  חייבות  שנשים  המחבר  פוסק  ושם  רצ"א, 
שלישית  בסעודה  שדוקא  משמע  ומכאן  שלישית, 
חייבות, אך בסעודה רביעית לא חייבות, אך ראוי להן 
שבלי  בשם  סק"א(  ש',  )סי'  הט"ז  דברי  לפי  להחמיר 
הלקט שהטעם לסעודה זו הוא כדי ללוות את המלך וזה 
שייך רק לאחר שיצא המלך וכן מחמת העצם לוז שאינו 

נהנה רק מסעודה זו.
182( סי' צ"ו, סעיף י"ג.

נשים  שהרי  מ"ח,  סי'  תאומים,  יוסף  183( להרב 
להן  ראוי  אך  שבת,  לסעודת  בנוגע  רק  לגברים  הושוו 

להחמיר.
184( להרב כרם שלמה אשכנזי.

בפני  מצוה  שזו  מכיון  והוא  נוסף  טעם  185( ישנו 
עצמה, וזה כמו בכל מצוות עשה שהזמן גרמא שנשים 
פטורות, אף במצוות דרבנן )ראה תוס' במס' ברכות )דף 
)סי'  השולחן  ערוך  בספר  אך  בתפילה((,  ד"ה  ע"ב,  כ', 
שבמצוות  שסוברים  ראשונים  מביא  ו'(,  סעיף  רצ"א, 

דרבנן נשים חייבות.
186( בביאור הגר"א, סידור הגר"א ובתוספת מעשה 
רב )סי' ל"ט(, הובא ב"רוח אלי'" )עדות נאמנה, עמ' פ'( 

ובכף החיים )סי' ש', אות ב'(.
לסעודת  שבת  ליל  סעודת  שמשווה  מזה  187( גם 
מוצ"ש, וגם מהסיפור על אשתו שצמה במוצ"ש והוא 
אמר לה שכל תעניותי' לא שוות אם מבטלת את עצמה 

אפילו פעם אחת מלאכול סעודת מלוה מלכה.
סעודת  שמשווה  מזה  ה"ה(,  )פ"ל,  שבת  188( הל' 

מוצ"ש לסעודת ליל שבת.

השוואת  על  שמסתמך  מזה  ב',  אות  ש',  189( סי' 
הרמב"ם, כנ"ל.

190( והט"ז וס' בני ציון )שאמרו שמספיק לסדר את 
השולחן( יענו שלא משמע כן מהגר"א, הרמב"ם ופתח 

דביר ושכל השוואתם הייתה רק לגבי סידור השולחן.
191( מזה שכותב שהבעל נותן לאשתו סעודה אחת 

במוצ"ש.
192( סי' ע'.

ובפרט  ע"ב(,  ס"ד,  )דף  כתובות  במס'  193( מהגמ' 
לדעת הגר"א שאומר שצרך לאכול פת.

שמציין  אברהם,  מהמגן  משמע  שכן  ש',  194( סי' 
לסי' רצ"א, ושם פוסק שבכל ענייני השבת נשים חייבות 
שכשם  אחד,  בדיבור  ושמור"  "זכור  מדין  גברים,  כמו 
בכל  חייבות  ולכן  בזכור,  חייבות  כך  בשמור  שחייבות 
סעודות השבת, כן אומרים הרמב"ן והר"ן על מס' שבת 
)דף קי"ז, ע"א(, וכך נפסק בשו"ע )סי' רצ"א, סעיף ו'(, 
וממילא חייבות גם בסעודה רביעית, מובא בספר "אבן 

ישראל" )שער א', סעיף ב'(.
195( סי' ש', אות ג', שאומר שכן משמע מהשוואת 

הגמ'.
"בן  בספרו  ק"כ(,  )עמ'  נשים"  "חוקי  196( בספרו 
איש חי" )שנה שני', ויצא כ"ו( כותב "ועם כל זה יסדר 
שולחנו במזונות ופירות ויאכלו בני ביתו" ובס' "שערי 
יוסף" מסביר ש"בני ביתו" זה כולל את אשתו )כמבואר 

במס' יומא )דף ע"א((.
197( שהרי הטעם של "לגרום הנאה לאבר הניסכוי" 
שייך  העיר"  מן  בצאתו  המלך  את  "ללוות  של  והטעם 
גם בנשים )וכן אומר הפרי מגדים(, וכן שהרי גם בערב 
גם  וממילא  שבת  צרכי  בהכנת  מחוייבות  נשים  שבת 
)שהרי  השבת  ליווי  בצרכי  מחוייבות  נשים  במוצ"ש 
יום  כי בכל  וכן  לוויית המלכה נקראת צורך שבת(,  גם 
שישי במדבר ישראל קיבלו שני עומרים )ארבע כיכרות( 
זו(  )וזה בעצם המקור לסעודה  לארבע סעודות השבת 

וכן קיבלו הנשים.
ילקוט   – בקיצושו"ע  ש'(,  )סי'  יוסף  198( בילקוט 
יוסף, בשו"ת יחוה דעת )ח"ד, סי' כ"ה(, שכשם שחייבות 
במקום  אלא  קידוש  אין  שהרי  שבת,  ליל  בסעודת 
סעודה, כך חייבות בסעודת מלוה מלכה. ואפשר לתת 
עוד טעם, שהרי הטעם של "להמשיך את הארת השבת 

ונראה שגם מהרמב"ם188 ומפתח  ויש דעות שמחייבות: מהגר"א186 משמע187 שחייבות, 
הדביר189 משמע כן190, וכן משמע191 מ"בית שמואל"192 וכן מוכיח193 שו"ת עמוד אש, וכן סובר 
"מחצית השקל"194, "ילקוט הגרשוני"195, בן איש חי196, "שמן ששון" ע"פ הקבלה )בהקדמה 

לשער הכוונות(, ועוד כו"כ אחרונים197, וכך פוסק הגר"ע יוסף198.
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ש',  )סי'  החיים  )כף  בנשים  גם  שייך  החול"  לסעודות 
אות ב'(, על פי ספר "ילקוט ראובני" )פרשת בשלח((, 
שמי  בזוהר  כתוב  שהרי  אליעזר"(,  )"שלמי  טעם  ועוד 
לו כאילו לא קיים  נחשב  שלא מקיים סעודה רביעית, 
נשים, שחייבות בסעודה  גם  כן,  ואם  סעודה שלישית, 

שלישית, צריכות לקיים סעודה רביעית.
199( ספר לקט יושר )מנהגי בעל תרומת הדשן, עמ' 

.)58
שמביא  פ"ו(,  )דף  החדש  יחזקאל  דברי  200( ספר 
שמקובל לעשות כן בשם הרב שלום מבעלז והיא נקראת 
סעודת שלמה המלך וכך נהגו אצל הרב משינאווא. ראה 
ספר פניני הגרי"ז )סי' ט"ו( וספר מועדים וזמנים )ח"ז, 

סי' קנ"ג(.
בפרי  הובאה  רפ"ה(,  )סי'  הב"ח  קושיית  201( ראה 
ובתירוצי  סק"א(,  רצ"ה,  סי'  אברהם,  )באשל  מגדים 
ת"ר,  )סי'  אפרים  מטה  שבת,  תוספת  וס'  רבה  האלי' 
סעיף ב'(. ראה שערי תשובה )סי' רצ"ט, אות ב'(, פתח 
)להרב  ילקוט מהרי"א  ז'(, ספר  )סי' רצ"ו, אות  הדביר 

יצחק אייזיק מזידיטשוב, בחלק הנהגות, אות רס"ה(.
עשה  שכן  מנהגים   – מהרי"ל  בספר  202( מובא 
המהר"י סג"ל )הל' שבת, סי' מ'(, הובא במג"א )סי' ש'(, 
היו  וכן  מהרי"ח,  לקוטי  ד'(,  סעיף  )שם,  אדה"ז  שו"ע 
נוהגין אנשי ציפורי, עיין ברש"י )ברכות, דף נ"ג, ע"א, 
ובספר  סק"א(  ש',  )סי'  או"ח  בנימוקי  בטבריא(,  ד"ה 

הנהגות אדם )פכ"ד(.

203( ראה בספר יסודי ישורון )להרב גדלי' פעלדער, 
גאון )שאילתא  ח"א, עמ' ע"ח(, בשאלתות דרב אחאי 
א'( – שמקורו במס' שבת )דף קי"ג, ע"א( – ובירושלמי 

)פאה פ"ח, ה"ז(.
ילקוט  מלוניל(,  אהרון  )רבי  חיים  204( אורחות 
לאכול  וכן   ,)139 )עמ'  החסידים  ממנהגי   – מנהגים 

מאכל חם )ראה לעיל הערה 109(.
זו  מסעודה  רק  נהנה  "נסכוי"  האבר  205( שהרי 
והעצמות נהנות מהשתי', אך יכול לצאת ביין ההבדלה 
)דף  שבת  )מס'  רש"י  שיטת  לפי  אך  אברהם(,  )אשל 

קי"ט, ע"ב(( שאומר שמדובר בשתי' אינו יכול לצאת.
206( ומה שכתוב )מס' גיטין )דף ע', ע"א(( "שמונה, 
"לרחוץ  ופירש"י  חמין"   – יפה  ומיעוטן  קשה  רובן 
ולשתות", הרי"ז בשאר הימים, אך במוצ"ש זה רפואה.

וכן בתנא דבי אלי'  207( מס' שבת )דף קי"ט, ע"ב( 
ורחיצה  נקי'  זו פת   . . טובה  "נשיתי  ט"ז(:  )פרק  זוטא 

של מוצאי שבת".
בלקוטי  וכן  ע"ב(,  אות  ש',  )סי'  החיים  208( כף 
)ח"ב, דף פ"ז(, שהמהר"ם א"ש דקדק לאכול  מהרי"ח 
)עמ'  החסידים  ממנהגי   – מנהגים  ילקוט  חמה,  פת 

139(, לאכול או לשתות חמין במוצ"ש.
209( ומה שכתוב בירושלמי מס' שבת )פרק א', הלכה 
"מיד  העדה  קורבן  ופירש  בצדה"  חמתה  חמה  "פת  י'( 
כשיאכל פת חמה יבוא עליו החולי המחמם את הגוף", 
וכן במס' יומא )דף פ"ד, ע"א(, "ר' יוחנן חש בצפינדא", 

ט
מלוה מלכה במוצאי יו"ט

יש אומרים199 שסעודת מלוה מלכה לא נוהגת במוצאי יו"ט, ויש אומרים200 שכן, אך אין 
מזכירין את אלי' הנביא201.

י
מנהגי מוצ"ש

ימי  בתחילת  מיד  במצוה  להתעסק  כדי  מיד203  במוצ"ש  הטלית  לקפל  מדקדקים202  יש 
החול. 

יש אומרים204 שצריך לשתות משקה חם205 ולרחוץ במים חמים206, שהרי כתוב בגמרא207 
"חמין במוצאי שבת – מלוגמא", ופירש"י "לרחוץ ולשתות". 

יש אומרים208 שטוב גם לאכול פת חמה, שהרי כתוב בגמרא209 "פת חמה במוצאי שבת 
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וגומר  בפה  ומתחיל  והחניכים,  השינים  חולי  פירש"י 
בבני מעיים ומסוכן הוא". עכ"ל. ומקשה הש"ס "ממאי 
"מחמימי  ומתרץ  זה,  חולי  בא  מה  ע"י  פירש"י  הוה", 
חמימי דחיטי ומשיורי כסא דהרסנא" ופירש רש"י )ד"ה 
מחמימי( "האוכל פת חמה יותר מדאי", וכן בחופת אלי' 
רבא )מובא בסוף ספר ראשית חכמה, שער י', סעיף ג'( 
"עשרה דברים ממעטים כוח בני אדם" ואחד מהם זה פת 
חמה, היינו בפת רותחת, אך אם הוציא מהתנור, נתן לזה 
להתקרר והכניס לאחר זמן מה שוב לתנור זה רפואה, וכן 
במס'  וכן  חמימי"  "מחמימי  יומא  במס'  מהלשון  מוכח 
ירושלים  הקדש  בעיר  "מיהו,  ע"א(,  ק"ה,  )דף  חולין 
חוששין בסתם פת חמה, אפילו שאינה חמה יותר מדי", 
ילקוט הגרשוני )סי' רנ"ד, סק"א(, מדרש שיר השירים 
. . אלא  זוטא )פרק ב', ד'( "מה החולה הזה אינו אוכל 

פת חמה מעט". 
]כ"כ בספר "משמרת שלום" )מערכה ס', אות י"ז(, 
בהגהות על הירושלמי )בירושלמי שבת שם(, ספר "בית 
ארזים" )סי' ש', אות י"ז(, ספר "חוק לישראל" )עמוד 
ק"ה(, כף החיים )סי' ש', אות י"ב(, "יפה ללב" )סי' ש', 
 סעיף א'(, לקוטי מהרי"ח, בן איש חי )שנה שני', פנחס 

ט"ז([.
בספר  הובא  ע"ב(,  קי"ט,  )דף  שבת  210( עמ"ס 

אורחות חיים ספינקא.
211( אלי' רבה )שם(.

212( עיין בספר מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות )אות 

ל"ח( בנוגע להנהגתו ומקורו בספר לקט יושר )מנהגים 
מבעל תרומת הדשן, עמ' 58(, שכותב לא לכתוב, אפילו 
דברים,  או  פסקים  בה  שיש  אגרת  או  ספר  לעצמו, 
מי שכותב, אבל  אינו מוחה את  משום סכנה, אך מ"מ 
א'  יום  שיאיר  קודם  וגם  לכתוב,  מותר  שלמים  אגרת 
מה  יכתוב  ואז  לנשים,  ואפילו  מלאכה,  לעשות   מותר 

שרוצה.
213( מגן אברהם )סי' רצ"ט, סקט"ו( בשם אבודרהם, 
ש',  )סי'  לאלפים  חסד  ותשבץ,  כלבו  בשם  רבה  אלי' 

סעיף א'(, לקוטי מהרי"ח.
214( ספר שמירת הגוף והנפש )סי' קל"ד, ס"ד(.

215( כל בו, בית יוסף )סי' רצ"ט(, רמ"א )סי' רצ"ט, 
ע"ב(,  קי"ט,  דף  שבת,  )מס'  במאירי  הובא  סקי"ד(, 
אדה"ז )סי' רצ"ט, סעיף כ'(, ראה אורחות חיים )להרב 
330( בשם  אהרון מלוניל, הל' הבדלה, סעיף ל"ב, עמ' 
הרב י. וועלץ, בויק"ר )פכ"ב, סעיף ד'(, במדב"ר )פי"ח, 
סעיף כ"ב(. ראה שיחות קודש תשל"ט )ח"ג, עמ' 277, 

סעיף ל"ב(.
216( ראה ב"ר )וישלח, אות ט"ו(, ילקוט מעם לועז 

)ריש פ' וישלח(, ס' זמירות דברי יואל )עמ' ק"מ(.
217( סידור תפילה ישרה )בארדיטשוב(.

218( ס' אהלך באמיתך )פ"ו, סעיף א'( עפ"י מש"כ 
בס' זכור לאברהם )ח"ג, אות ל', סק"ז( שקודם סעודה 
ד' מותר ללמוד מקרא בלילה. עיין בצל החכמה )ח"ד, 

סי' מ"ד, אות ט'(.

דבר חדש שנתחמם  לכבד את השבת באכילת  כדי  והמהרש"א210 מסביר שזה  – מלוגמא", 
לאחר השבת, לאחר שבמשך השבת אסור הי' לבשל ולאפות, והגמ' מדגישה שזה רפואה כיון 
שבמשך השבת אוכלים בד"כ מאכלים קרים ושותים משקים קרים שאינם טובים לאנשים 

חולים211. 

יש אומרים212 שנהגו הנשים213 והאנשים לא לעשות מלאכה גמורה כל מוצ"ש, אולם יש 
אומרים214 שרוב העולם לא נזהר בזה. 

יש אומרים215 לדלות מים מבאר, כיון שבארה של מרים מסובבת בין כל הבארות במוצ"ש, 
ומי שפוגע בה וישתה ממנה יתרפא מכל תחלואיו. 

יש נוהגים216 לומר בכל מוצ"ש אחרי הבדלה פרשת וישלח מתחילתה עד סוף פס' "ויצב 
שם מזבח" לפי שיש בה סגולה גדולה, שהקורא בה יש לו חן בעיני הבריות וכן יש לו סגולה 
ויש אומרים218  ויש אומרים217 לומר מתוך חומש מוגה בנקודות וטעמים,  להינצל מאויביו, 

לאומרה קודם סעודת מלוה מלכה. 
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אות  פ',  )מערכה  ישראל"  "סגולות  219( בספר 
כ"א( בשם ספר "באר מים" בשם רב קדוש אחד, הובא 
בסידור "עבודת ה', בספר "מנחת שבת" )קונטרס שיורי 
המנחה )סי' צ"ו, אות ו'(, ויש לזה סמך מספר "תולדות 
השילוני  שאחי'  והנה(,  ד"ה  בלק,  )פרשת  יוסף"  יעקב 
הי' גם רבו של אלי' הנביא וגם רבו של הבעל שם טוב, 
גם  להזכיר  צריך  כך  הנביא  אלי'  את  שמזכירים  וכשם 
)אות  מאיר"  "ליקוט  ספר  ראה  טוב.  שם  הבעל  את 
קל"ה(. ראה ספר "הבעש"ט ובני היכלו" )להרב בצלאל 
לנדוי, עמ' קנ"א – ב( שמביא סיפור שסיפר ר' יהושע 

מקמינסקא. 
ש',  )סי'  תורה"  ישראל  "מנהג  בעמח"ס  על  וצ"ע 
סעיף ח'( שכתב שלא מצא טעם לספר עובדות מצדיקים 
במוצ"ש, שהרי אם הוא מתכוון שלא מצא טעם לזה, לא 
יוסף"  יעקב  ה"תולדות  של  הטעם  את  יש  שהרי  מובן 
הבאתי  להלן  הרי  לזה  מקור  מצא  שלא  מתכוון  ואם 
לספר  למנהג  כללי  באופן  מתכוון  ואולי  מקורות.  מס' 
עובדות על צדיקים, אולם א"כ לא מובן מדוע לא מזכיר 
וכן  וטעמו  כלל אודות המנהג לספר סיפור מהבעש"ט 

דברי כ"ק אדמו"ר מהר"ש )בהערה הבאה( בזה.
220( ראה ספר בארות המים בהקדמה, שזה סגולה 
מלקוטי  ולהעיר  הענינים.  בכל  השבוע  בכל  להצלחה 

דיבורים )ח"ב, עמ' 341(.
ד"ה  שפ"ב,  ע'  בכרך,  חיים  )להרב  חיים  221( מקור 

יסדר(.

222( ספר "שבט מוסר" )פרק ל"א, אות ל"ב(, הובא 
בסידור "עבודת ה'".

המעלות  "שיר  אחר  עד  ודומה"  223( מ"ומשמע 
אשא עיני" )תהילים קכ"א, א'(.

224( טור )סו"ס רצ"ה(.
סולת  קמח  כ"ז(,  ויצא  שני',  )שנה  חי  איש  225( בן 
)דיני הבדלה, עמ' רל"ב, סעיף כ"ט(. )לכללות נושא זה, 
ראה בהרחבה לעיל )ע' 249( במאמרו של הרב וילהלם. 

המערכת(.
)סרצ"ו, ס"א(, "לבוש" )סרצ"א(, שו"ע  226( שו"ע 

אדה"ז )סרצ"ו, ס"ה(, מטה משה )ח"ד, אות תק"ד(.
עירובין  כ"ה(,  כ"ג,  )משפטים  זוטא  227( פסיקתא 

)דף ס"ה, ע"א(.
228( "באר שבע" )שו"ת באר שבע, סי' ח', דף ק"כ, 
ע"ב, תמ"ד, דף כ"ז, בחידושיו למס' תמיד כ"ח, ע"א(, 
ספר באר מים חיים )אות ח'(, מהרש"א )חידושי אגדות 
יצחק  )לר'  יצחק  פחד  ע"א(,  ס"ה,  דף  עירובין  למס' 
לאמפר ונטי(, מגן דוד )או"ח, סי' רצ"א סעיף א'(, ט"ז, 
כנסת הגדולה )מהדורא קמא, בהגה"ט, סי' רצ"ט( בשם 
ברכה(  )מחזיק  כתב  והחיד"א  האריז"ל,  בשם  הראב"ק 
זה  נתבטל מנהג  שעתה בדורנו בהרבה מקומות כמעט 
הכוונה  וכו'"  בית  "כל  חז"ל  ומ"ש  עוררין,  עליו  דיצאו 
שאסור לאדם להתרגז אם אירע לו היזק כשנשפך היין, 

וכן זה אסור על פי הקבלה.
229( פרי מגדים, שדוחה את ראיית הבאר שבע, מגן 

יש אומרים219 שצריך לספר מעשה מהבעל שם טוב ושזה סגולה לפרנסה220. אולם כ"ק 
אדמו"ר המהר"ש אמר )מובא בשמועות וסיפורים, ח"א, ע' 4( שיש פה שלוש טעויות: א. לא 
רק במוצ"ש. ב. לא רק על הבעש"ט, אלא לכל הצדיקים. ג. לא רק לפרנסה, אלא לכל הדברים 

הטובים ולהצלחה בכל הענינים.

יש אומרים221 שצריך להשלים בסעודה זו מאה ברכות. יש אומרים222 שצריך לומר את 
המעמדות ליום ראשון223 ושזה מועיל להצלחה בכל. 

יש אומרים224 שנוהגים לומר פס' של ברכה במוצ"ש. 

יש אומרים225 שצריך לומר "מגדול" בברכת המזון. 

יש נוהגים226 לשפוך מהיין על הארץ במוצ"ש שהרי אמרו חז"ל227 כל שאין יין נשפך בתוך 
ביתו כמים אינו בכלל ברכה, ולכן עושים זאת מיד במוצ"ש, בתחילת השבוע, לאות ולסימן 
מיישבים  ויש  משקין  ביזוי  משום  לשפוך  שאין  אומרים228  יש  אך  השבוע,  ימי  לכל  ברכה 

המנהג229. 
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אברהם, שמחלק בין שפיכה מרובה שגורמת ביזוי לבין 
ברכות  מס'  )וראה  ביזוי  גורמת  שלא  מועטת  שפיכה 
שמותר  כזית  בהם  שאין  לפירורין  בנוגע  ע"ב  נ"ב,  דף 
לאבדן ביד, ומטה משה )שמביא מספר טעמים(, הובאו 
בבאר  הובא  ב'(,  אות  א',  סעיף  רצ"ו,  )סי'  רבה   באלי' 

היטב.
מחזיק  בשם  א'(  אות  ש',  )סי'  תשובה  230( שערי 
אגרות  )בספרו  ַזּכּוַתא  מהר"מ  בשם  ש'(  )סי'  ברכה 
הרמ"ז, סי' ל'(, שקיבל בשם האר"י ז"ל, חסד לאלפים 

)סי' ש', סעיף א'(.
כתב  י'(  אות  א',  )שער  ישראל  אבן  231( ובספר 
זו  שעפ"ז מובנת הדיעה שאומרת שמי שקיים סעודה 

לאחר ד' שעות לא יצא )ראה הערה 81(.
232( קובץ "מנהגי מלך" )ערך מוצש"ק, עמ' 48(, וכן 
שמעתי מפי המזכירים של כ"ק אד"ש: הרב יהודה לייב 

גרונר והרב בנימין קליין.
233( מפי השמועה: כאשר נשאל על כך פעם ענה: 

סעודות שבת ענינם 'עונג' אלא שהאכילה מביאה עונג, 
'כבוד  ענינה  מלכה  מלוה  משא"כ  באדם,  דין  זהו  וא"כ 
לעיל  ראה  עונג.  ולא  ב'אכילה'  דין  זהו  וא"כ  השבת' 

הערה 32.
234( וכן נהגו החסידים באירופה )שו"ת נחמת יוסף, 

סי' נ"ג(.
נהג  נ"ע  )מוהרש"ב(  אדמו"ר  שכ"ק  235( ידוע 
להסיר את בגדי השבת מיד במוצ"ש, וכשכ"ק אדמו"ר 
מוהריי"צ רצה ג"כ לנהוג כך, אמר לו אביו שמכיון שהוא 
לפני  הבגדים  להסיר  שנהגו  חסידים  עדת  של  צאצא 
שהלכו לישון, לכן גם הוא ינהג כך, וכן נהג כ"ק אד"ש 

)כך שמעתי מהמזכירים(.
236( לקוטי שיחות )ח"י, עמ' 191(. 

הובא  ל"ט(,  )סי'  רב  מעשה  בתוספת  זה  237( כל 
"תשובות  בספר  ז'(,  סי'  )ח"ב,  יציב"  "דברי  בשו"ת 
והנהגות" )ח"ד, סי' קס"ו(, בספר "שערי רחמים" )להרב 

אלי' ב"ר שלמה זלמן, הל' שבת, הערה ג'(.

עד  נשארת  השבת  שקדושת  מכיון  הלילה,  חצות  עד  וידוי  לומר  לא  אומרים230   יש 
אז231.

יא
מעשה רב – מנהגים

ב.  א. לשתות מים חמים בסוף הסעודה.  נוהג232 –  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
לומר "דא היא סעודתא דדוד מלכא משיחא". ג. ליטול ידיים ולאכול פת, למרות שבשבת 
לפעמים אכל רק מזונות ולא נטל ידיו הקדושות לסעודה233. ד. וכן פעמים הורה כ"ק אד"ש 
לחסידי חב"ד שלא יסירו את בגדיהם עד אחר סעודת מלוה מלכה )ולא רק זה אלא גם עד 
שהולכים לישון234(. ה. אינו נוהג לערוך סעודת מלוה מלכה במוצאי יו"ט. ו. אין מנהגו לאכול 
נרות  הדליק  שהרבי  ראו  לא  ז.  ובחוה"מ.  ביו"ט  בשבת,  רק  אלא  ויו"ט  שבת  במוצאי  בשר 
בחדרו ב – 770, אך יכול להיות שהדליק בביתו. ח. נוהג לקפל הטלית לאחר הבדלה, אחר 

ה"ויתן לך" )ולא מיד לאחר תפילת ערבית(. ט. את בגדי השבת הסיר רק לפני השינה235. 

הבעל שם טוב ותלמידיו נהגו236 להרבות בנרות במוצאי שבת. 

הגר"א נהג לאכול שום וצנון, וכן הקפיד לאכול לחם, וכן הקפיד להדר לאכול פת חמה, וכן 
הקפיד שאשתו תקיים סעודה זו, וכן הקפיד שתלמידו, ר' חיים מוולאז'ין, יאכל לחם, למרות 

שהיה חולה237. 
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238( ספר דרכי הישר והטוב.
239( חמדת ימים )סי' ש'(.

240( ספר דרכי חיים.
241( ספר דרכי חיים ושלום )אות תע"ג(.

רמז  לזה  ויש   ,)380 עמ'  )ח"כ,  שיחות  242( לקוטי 
שבת"  במוצאי  ו"תתפללו  תשבי"  במוצאו  "שבת 
אות  "רמזי השבת",  )ספר  תשבי"  בגאולה  "שיבשרכם 

תשכ"ה(, שזה ראשי תיבות של המילה "שבת".
243( מחזור ויטרי )סי' ר"ג, עמ' 184(, הובא באורחות 
חיים )להרב אהרון מלוניל, עמ' 328, אות כ"ז(, טור )סי' 
רצ"ה(, רמ"א )שם(, החיד"א ב"מחזיק ברכה" )בקונטרס 
אחרון, סי' רצ"ט, אות א'(, ספר מנהגי החיד"א )ח"א, 
הבדלה  )בכוונת  האריז"ל  סי'  מ"א(,  סעיף  ר"כ,  עמ' 

ומוצ"ש(.
מנהגי  וספר  ברכה"  )"מחזיק  נוהגים  244( ויש 
התנ"ך  פסוקי  את  לומר  הקודמת(  שבהערה  החיד"א 
סודות התורה  להבין  סגולה  וזה  אלי',  שנזכר בהם שם 

)בהקדמת הספר "זקוקין דנורא" על התנא דבי אלי'(.
הובא בספר  נפשינו",  "האח  )ספר  נוהגים  245( ויש 

אות  פ',  )מערכה  אמנא  רפאל  להרב  הילדים  "מראה 
י"ג(( להזכיר את אלי' הנביא שבעים פעמים ובכל פעם 
לכוון את שם אגל"א, וזה סגולה להרוויח את הפרנסה 
בלי צער, ויש נוהגים להזכיר מאה ושלושים פעמים, וזה 
סגולה שניצוץ קדוש מנשמת אלי' יאיר על נשמת האדם 
הספר  )בהקדמת  בלימוד  ולהצלחה  תורה  רזי  להבין 
מהרי"ח(,  לקוטי  אלי',  דבי  התנא  על  דנורא"  "זקוקין 
ויש נוהגים חמישים ושתיים פעמים כמנין אלי' הנביא, 

וזה סגולה להצלחה בלימוד )ספר סדר היום(.
 ".  . התשבי  אלי'  הנביא  "אלי'  פיוט  246( לדוגמא 
שבין היתר אומרים "איש דורות שנים עשר ראו עיניו" 
שלמרות  הוא  פה  שהשבח  מלעלוב  האדמו"ר  ומסביר 
שכל דור שהולך אינו יכול לסבול את מעשיו של הדור 
אדם",  כבני  אנו  כמלאכים  ראשונים  "אם  שהרי  הבא, 
למרות זאת לאלי' הנביא היתה סבלנות גדולה ששנים 
וכן פיוט  עשר דורות ראו עיניו ונפשו לא סלדה מהם, 
האלוקים",  הוא  השם  אחריו  סחו  איש  הנביא  "אלי' 
הוא  בזה  שהפירוש  מיעריסלוב  שמעון  הרב  ומסביר 
שאחר מעשה אלי' היתה שיחה בפי כל האנשים ש"ה' 

הרב צבי הירש מליסקא נהג לאחר הבדלה238 א. לחלק למסובין בשר ודגים ומיני רקיקין 
ג. למד איזה הלכות  היו מזמרין לפניו כל הזמירות דמוצ"ש.  ב.  לשם סעודת מלוה מלכה. 
מהרמב"ם )וכן נהג החת"ס(. ד. ביום א' לא אמר תחנון מכיון שהיו כמה אנשים שעוד לא עשו 

סעודת מלוה מלכה. 

ובעל  לישון  עד שהלך  בגדי השבת  את  הסיר  לא  הדשן"(  )"תרומת  איסרלין  ישראל  ר' 
"חמדת הימים" הוריד אותם לאחר סעודת מוצאי שבת239. 

האדמו"ר מצאנז אכל במוצ"ש רק גבינה וקפה וסעודת מלוה מלכה אכל רק ביום א' ולא 
הי' כותב שום דבר קודם אכילתו240. 

חל  כאשר  אך  בכיסנין,  הבאה  פת  לאכול  נהגו  אלעזר  המנחת  ובנו  תשובה  הדרכי 
מלכה  מלוה  סעודת  ערכו  דפגרא  יומא  וכשחל  דגים  ומעט  פת  כזית  אכלו  במוצ"ש   ר"ח 

ברבים241. 

יב
הקשר לאלי' הנביא

סעודה זו )"סעודתא דדוד מלכא משיחא"( וזמן זה )מוצ"ש( קשורים גם לאלי' הנביא242 
)לכן יש נוהגים243 להזכיר244 את אלי' הנביא245 בפיוטים246 ופסוקים247 ולבקש ולהתפלל שיבוא 

ויבשר על הגאולה(, מכמה טעמים:
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הוא האלוקים" ולא שמעו אף דיבור אחר.
247( וזה תיקון גדול לנפש וסגולה להינצל מדינה של 

גיהנם )יסוד ושורש העבודה, שער שמיני, פרק י"ב(.
מסכת  סוף  ע"ב(,  מ"ג,  )דף  עירובין  248( מסכת 
תיב"ע  זכרתי(,  ד"ה  מ"ב,  כ"ו,  )ויקרא  רש"י  עדויות, 

וילקוט שמעוני )שם(.
249( מלאכי )ג', כ"ד(.

)דף  פסחים  מס'  ע"ב(,  מ"ג,  )דף  עירובין  250( מס' 
י"ג, ע"א(.

251( רש"י שם )ד"ה מפני הטורח(.
תשמ"ב,  )התועדויות  מעיר  אד"ש  כ"ק  252( אולם 
ח"ב, עמ' 674, סה"ש תשמ"ח, ח"ב, עמ' 16( שבוודאי 
ישראל יוותרו על הטורח הזה של ביאת אלי' ומשיח, וכן 
גם קושיא זו יתרץ אלי' הנביא. וראה בס' "בצל החכמה" 

שמביא כן מהגדת בית בריסק משמו של הגרי"ז.
253( עירובין )דף מ"ג, ע"א(, רמב"ם )הל' שבת, פרק 
ג'(, טושו"ע )סי' ת"ד(, לבוש, עולת שבת,  כ"ז, הלכה 

מ"א )שם(, מאמר מרדכי )סי' רצ"ה, סעיף ב'((, שו"ע 
אדה"ז )שם(, ובארוכה שו"ת חת"ס )או"ח, סי' צ"ו(.

משנ"ב  )שם(,  אדה"ז  שו"ע  רצ"ה(,  )סי'  254( טור 
קיצושו"ע  )סי' ע"א(,  רצ"ה, סק"ז(, ספר המנהיג  )סי' 

)סי' צ"ו, הלכה י"ב(.
255( אבודרהם.

256( של"ה בשם מהרי"ל, שניהם בשם התוספתא, 
ובהחיד"א,  י"ב(  הלכה  צ"ו,  )סי'  בקיצושו"ע  הובא  וכן 
כף החיים )להרב חיים פלאג'י, סי' ל"א, אות כ"ב(, אלי' 
רבה )סי' רצ"ה, אות ט'(, הובא בכף החיים )סי' רצ"ה, 

סקי"ט(, ראה ויק"ר )ל"ד, ח'(, מדרש רות )ה'(. ועוד.
257( מלאכי )ג', ט"ז(.

258( עולת ראי"ה )ח"ב, עמ' רי"א(.
259( ראה לקמן בהוספה א'.

260( סוף מס' סוטה.
מקוריץ(,  פנחס  הרב  )של  פנחס"  "אמרי  261( ספר 
)אות  השבת  רמזי  ספר  )ח"ב(,  פנחס"  "מדרש  ספר 

על  בנים  ולב  בנים  על  אבות  לב  "והשיב  שנאמר249  הגואל248  ביאת  על  יבשר  הוא  א. 
אבותם", וכיון250 שכבר מובטח להם לישראל שאין אלי' הנביא בא לא בערבי שבתות מפני 
הטורח )שהרי251 בשביל זה צריך לעזוב את כל צורכי השבת וללכת להקביל פני משיח(252 וכן 
יש ספק אם הוא יכול לבוא בשבתות מפני ספק איסור תחומין למעלה מעשרה טפחים253, לכן 

בכל מוצ"ש עושים סעודה כי באותו הזמן אלי' הנביא יכול לבוא254.

ב. כשם שההבדלה היא בין קודש לחול, כך גם אלי' הנביא יבדיל בין כשרים שבישראל 
לבין פסולים255.

ג. במוצ"ש אלי' הנביא ומלך המשיח יושבים בגן עדן תחת עץ החיים וכותבים את המצוות 
זכויות שומרי שבת, והקב"ה חותם על ידם256 שנאמר257 "ויכתב בספר  של ישראל, דהיינו, 
זיכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו" )ולכן258 דוקא הוא ישיב לב אבות על בנים וכן להפך, 
כיון שהוא רואה את הטוב שבעם ישראל וממילא הוא גם יראה את הטוב שבאבות ושבבנים 
ויראה לכל אחד את הטוב שבשני, לכן יש מזכירים את אלי' הנביא, כדי להזכיר אותו לטובה, 
ואפשר לומר שמזכירים את אלי' הנביא גם כי אנחנו משתדלים להיות כמוהו וללמוד ממנו 

לראות את הטוב שבעם ישראל(.

ד. על ידי עצם הלוז259 יבנה הגוף בתחיית המתים שתבוא ע"י אלי' הנביא260.

מזמור  אמירת  ע"י  החול  לדיבורי  קודש,  דיבורי  שהם  השבת,  דיבורי  את  לחבר  כדי  ה. 
"אלי' הנביא", שהרי השבת היא "מעין עוה"ב" וימי החול הם כנגד העוה"ז, ואלי' הנביא הוא 

הממוצע ביניהם, שהרי הוא נכנס בגופו לגן עדן261.
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תשכ"ה – ח(.
262( לקוטים מהרה"ק ר' פנחס מקאריץ )אות כ"א(.

263( מטה משה )ח"ד, סי' תקי"ג(.
264( תהילים )ט"ז, י"א(.

265( בדרך מליצה אפשר לומר שדוד המלך התפלל 
תשובות  הכולל  חיים  אורח  שבחלק  שיעשה  לה' 
הוא  ואכן  בשמחות,  לשבוע  אפשרות  תהיה  והנהגות 

נענה והאפשרות ניתנה בסי' ש'.
266( ספר אבקת רוכלים )להרב יצחק מתתי' לוריא, 
בעמח"ס שערי לימוד, עמ' קצ"ח( בשם צדיקים, דהיינו, 
בשם הבעש"ט )קונטרס פתחא זוטא, אמרי א"ש, עמ' 
קפ"א, אות ב'(, שלומד זאת מהפס' "סעדני ואושעה" 

)תהילים קי"ט, קי"ז( שאמר דוד המלך.
267( וכן יש אומרים )הרב אלעזר מליזענסק, מובא 
בספר מגדיל ישועות מלכו, אות ל"ט – מ וכן בחמרא 
טבא, להרב אברהם שמחה הורוויץ מבארניוו, דף קכ"ז( 
יותר  ישראל  על  ישועות  לפעול  יכולים  זו  שבסעודה 

מסעודות שבתות ויו"ט, ומביא ע"ז פס', ע"ש.
"דברי  ספר  בשם  ד'(  אות  ש',  )סי'  החיים  268( כף 
יצחק" )להרב יצחק אייזיק, אב"ד סוואליווע, אות ס"א, 

אורחות חיים )סי' ש"י, אות ב'( בשם "נועם אלימלך" 
מלוה  מצות  "לשם  מלא  בפה  שתגיד  גם  )שאומר 

מלכה"(.
269( ספר "שארית ישראל" )ברוקלין, תשט"ז, עמ' 

קנ"ב(.
270( ראה לקמן בהוספה א'.

271( בראשית )ג', ט"ז(.
שמי  שאומר  הבדלה(,  )הל'  גיאות  272( הריי"ץ 
שמקיים סעודה זו תהא סעודתו מתוקנת לכל השבוע, 

כף החיים )סי' ש', אות ד'(.
דוד  דברי  לקוטי  ספר  בשם  השבת  אור  273( ספר 

)להרב דוד צבי שלמה בידרמאן, האדמו"ר מלעלוב(.
274( תולדות קול ארי'.

צבי  יעקב  הרב  בשם  צדיקים  דרך  275( ספר 
מפאריסאב.

ללב"  "יפה  וספר  ד'(  אות  ש',  )סי'  החיים  276( כף 
)סי' ש', אות א'( בשם ספר "אורחות יושר" )פרק י', דף 
קנ"ה, ע"א(, הובאו בספר אורחות חיים ספינקא )סי' ש'(.
277( ס' רמזי שבת )אות תשל"ב( בשם הספה"ק, כי 
סעודה זו כנגד דוד המלך ע"ה שתיקן הקרי של אדה"ר, 

ו. אלי' הוא בבחי' חיים, שהרי הוא עלה חי השמיימה262 )כמו עצם הלוז, כדלקמן בהוספה 
א'(.

יג
שכרה

יש אומרים263 שאדם שזהיר בה, אשר משביע את העצם הלוז שלו, יזכה בתענוגי רב טוב 
הצפון לצדיקים וכן יזכה לשבוע בשמחות, אשר עליהם התפלל דוד המלך ע"ה264 "תודיעני 
אורח חיים265 שובע שמחות, את פניך נעימות בימינך נצח". יש אומרים266 שע"י שאוכלים 

סעודה זו זוכים לישועה267.

יד
סגולות

סגולה ללידה קלה268, שהרי269 עצם הלוז270, שניזון רק מסעודה זו, לא השתתף בחטא עץ 
הדעת, לכן הוא לא נענש בעונש של "בעצב תלדי בנים271", וכן סגולה לפרנסה272, לאריכות 
מאכלים  מלאכול  להינצל  )כולל  שלימה275  לרפואה  קיימא274,  של  בזרע  להיפקד  ימים273, 
ומשקים מרים לרפואה276(, לתיקון הברית277, להצלחה בכל השבוע בכל הענינים278, להינצל 

מכפירה279, מלומר שקר כל השבוע280 ומחיבוט הקבר281.
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ורמז לדבר ברית נוטריקון יזהר תמיד בסעודה רביעית, 
ראה ספר דברי חנה השלם )לרב מקאלשיץ(.

278( ספר בארות המים )בהקדמה(.
ספר  הבעש"ט,  בשם  צ"ו(  )סי'  שבת  279( מנוחת 
"הבעש"ט ובני היכלו" )להרב בצלאל לנדוי, עמ' קנ"א 

– ב(.
280( כך איתא מהאריז"ל, ובספר ברכת השבת אמרי 
עולם  כהונת  ברית  בספר  מ"ש  ע"פ  זאת  מבאר  ברוך 
אינו  הארץ  עם  "אפילו  ולכן  אמת  מילת  היא  ששבת 

אומר שקר בשבת" )דמאי פ"ד(.
281( כנפי יונה )ח"ב, סי' ג'(, ספר פדה את אברהם 
)עמ' ש', אות ד'(, מובאים בספר אורחות חיים ספינקא, 
ענייני שבת בשם ספר  רל"ג(, ספר  )עמ'  קיצור של"ה 
"עבודת הקודש" להחיד"א )מורה באצבע, ח"א, סי' ה' 
אות קס"ד(, פרי עץ חיים )שער י"ח, פרק י"ז, דף צ"ט, 
טור ד'(, הובא בכף החיים )סי' ש', אות ה'(, ספר "מנחת 
שבת" )סי' צ"ו(, סידור "אוצר התפילות" בשם המדרש, 
ספר אורחות יושר )פרק עשירי, עמ' 6 – 125(, שו"ת 

מור ואהלות )להרב הלל פוסק, סי' י"א(.
282( בראשית רבה )פכ"ח, ג(, ויקרא רבה )פי"ח, א(, 

קהלת רבה )פי"ב, א(.
היו(, קהלת  הנפילים  ד"ה  מ"ז,  )רמז  283( בראשית 

)רמז קכו, תתקעט(.
284( מדרש הנעלם )ח"א, תולדות, דף קל"ז, ע"א(, 
זוהר )ח"א, נח, דף ס"ט, ע"א, דף קכ"ו, סע"א, דף קל"ז, 
ע"א, ח"ב, וארא, דף כ"ח, ע"ב, ח"ג, דף ע"ר, ע"ב, ח"ד, 

פנחס, דף רכ"ב, ע"א(.
ד"ה  ע"א,  ח',  דף  בכורות  )מס'  בתוס'  285( הובאו 
תרנגולת, מס' בבא קמא דף ט"ז, ע"ב, ד"ה והוא(, בית 
ע"א(,  דף  ק"ל,  )סי'  הלקט  שבלי  בשם  ש'(  )סי'  יוסף 
האריז"ל  לקוטי  ספר  לוז(,  )ערך  הכינויים  ערכי  ספר 
אלי'  רע"(,  בעושי  ה'  "פני  הפסוק  על  ל"ד,  )תהילים 
רבה )סי' ש', סק"ב( וכף החיים )סי' ש', אות א'( בשם 
מטה משה )ח"ד, סי' תקי"ג, הל' הבדלה( בשם מדרש 
רבה וספר הזוהר )כדלקמן(, עולת תמיד )סי' ס'(, הובא 

עמ'  מצווה,  נר  פרק  האמונה,  עמוד  )שורש  בשל"ה 
קי"ד, אות נ"ט(, ריקאנטי )פרשת תרומה עה"פ "ונתת 
על השולחן"(, הגר"א )בסידורו(, בן איש חי )שנה שני', 
החיד"א  ד'(,  אות  ש',  )סי'  הדביר"  "פתח  כ"ז(,  ויצא 
ב"מדבר קדמות" )מערכה ל', אות ה'(, "חסד לאלפים" 
סי'  דעה,  )יורה  יואב  חלקת  שו"ת  א'(,  סעיף  ש',  )סי' 
רי"ז, ד"ה אכן(, שו"ת חתם סופר )ח"ב, יורה דעה, ד"ה 
לומר(, שו"ת רב פעלים )ח"ב, סוד לישרים, סי' של"ז, 
סעיף ב', ד"ה וכל זה(, ספר אורחות יושר )פרק עשירי, 

עמ' 125 – 126(.
שלא  סובר  סק"ד(  ש',  )סי'  הדביר"  286( "פתח 
והוא מוכיח  ואין עליו בשר,  מדובר באבר אלא בעצם, 
שכותב  תקי"ג(  סי'  )ח"ד,  משה"  ה"מטה  מדברי  זאת 

ששורש העצם הזה הוא מעצם השמיים.
287( וצריך להבין היאך נהנה מסעודת מלוה מלכה. 
לכאורה אפשר הי' לומר שיש סוג אכילה ושתי' ששייכים 
לעצם הזה, אך זה קשה כי אם כך מדוע הוא לא שייך 
עמ'  חל"ו,  שיחות  לקוטי  )ראה  אחרים  ושתי'  לאכילה 
ושתייה  שהאכילה  בגלל  שזה  לומר  אפשר  אולי   .)84
לשם  אלא  ההנאה  לשם  לא  הם  מלכה  מלוה  בסעודת 
המצוה )כמבואר בסידור יעב"ץ )שם(, אך גם זה קשה 

שהרי גם את סעודות השבת אוכלים לשם המצווה. 
חל"ו,  שיחות  בלקוטי  )כמבואר  הוא  בזה  והביאור 
עמוד 6 – 75( שיש הבדל בין סעודות השבת לסעודת 
זמן  והוא שהזמן של סעודות השבת הוא  מלוה מלכה, 
של מעין עולם הבא, אך בכל זאת מעלתן פחותה שהרי 
הם אינם מזככים את האדם כשהוא מברך עליהם ואוכל 
אותם, וזה בגלל שהרוחניות לא התאחדה עם הגשמיות 
דהיינו,  לרע,  מקום  נתינת  עדיין  ויש  אמיתי  באופן 
למיתה שנגרמה מחטא עץ הדעת ואם לא היה את חטא 
ימי  לשאר  קדושה  משפיעה  הייתה  השבת  הדעת  עץ 
החולב, אך לאחר חטא עץ הדעת, כיון שהשבת נבדלת 
משאר הימים, לכן ה"חיים" של השבת לא נמשכים לימי 
החול, כיון שיש בהם כבר ענין של מיתה. לעומת זאת 
כי  סעודת מלוה מלכה באה לתקן את חטא עץ הדעת 

הוספה
א. סקירה בנוגע לעצם הלוז

כתוב בספרים )מדרש רבה282, ילקוט שמעוני283 וזוהר284(285 שיש לאדם אבר286 ושמו לוז 
והוא אינו נהנה מעץ הדעת )בערב שבת( וממילא הוא לא נהנה מאף אכילה287 )ולכן לא שייכת 
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הזמן הזה הוא המחבר בין זמן הקודש לזמן החול, שהרי 
אך  כבר,  הזה קדושת השבת הסתלקה  בזמן  מצד אחד 
מצד שני הארת )קדושת( השבת עדיין נשארת ועל ידה 
את  לה  יש  וממילא  החול  לסעודות  השבת  כוח  נמשך 
היכולת לתת לעצם הלוז את הכוח לבנות את הגוף. לכן, 
למרות שעצם הלוז לא שייך לאכילה ושתי' כלל, אבל 
כדי שהוא יוכל לבנות את הגוף הוא צריך לסעודת מלוה 

מלכה. 
ועפ"ז מתורץ מה שהקשו והרי בטבעו הוא לא שייך 
לאכילה ושתי', אם כן איך הוא נהנה מסעודה זו. אך זה 
לא קשה כלל שהרי הקב"ה טבע בו את הטבע הזה שהוא 
כן יהי' שייך לאכילה ושתי' שבסעודת מלוה מלכה, וכל 
אך  המתים.  בתחיית  הגוף  את  יקים  שהוא  בשביל  זה 
זה לא שהשבת לא קשורה לגשמיות אלא שההשפעה 
מהרוחניות על הגשמיות היא לא בערך לגשמיות, היינו, 
שיש פה שני דברים נפרדים, וההוכחה לזה היא שאדם 
להתגשם  זאת  ובכל  שבת  סעודת  מצוות  לקיים  יכול 
מהמאכל, ויש לעיין עוד שהרי מבואר בכ"מ )ראה זוהר 
)ח"ב, דף פ"ח, ע"ב(, תורה אור )דף ט"ו, טור ג', דף ס"ה, 
סע"ב ואילך(, אור התורה )במדבר דף א'(, תורת שמואל 
– ספר השיחות )עמ' 143(( שבסעודות השבת לא שייכת 
ממש  לחול  הכוונה  אין  אך  ב  ופסולת(.  הגשמה  כלל 
אלא הכוונה שלפני החטא כל המציאות הייתה רוחנית 
וההשפעה הנעלית של השבת הייתה חודרת לפנימיותם.

מגדים  בפרי  הובא  סק"ג(,  ש',  )סי'  רבה  288( אלי' 
התורה  חנוכת  ספר  סק"א(,  ש',  סי'  זהב,  )במשבצות 
)אות ר"ט(, שו"ת חת"ס )חיו"ד, סי' של"ס(, שער הציון 

י'(  סעיף  ט',  )סי'  שבת  שומר  ספר  ז'(,  אות  ש',  )סי' 
בשם הרב העשיל, עולת שבת )סי' ש', אות א'(, ששמע 
מגדול אחד, עולת תמיד )סי' ס'(, הובא בשל"ה )בקיצור 

של"ה, עמ' רל"ג(.
289( ב"י ולבוש )סי' ש'(, עיין בספר מגן דוד )פסח( 
שמסביר שדוקא ע"י סעודה זו )סעודת דוד המלך, דוד 
החמץ"  את  "בודקין  לי"ד",  "אור   – י"ד(  בגימטריא 
וזוכים לבחי' אור, ולכן עצם הלוז נהנה רק מסעודה זו 
)ולא ע"י שאר סעודות השבת( הוא מסוגל  כי רק ע"י 

להתפעל.
290( סידור יעב"ץ )שם(.

291( והוא נקרא "חי וקיים" )ראש השנה כה, א(.
292( זח"ב כח, ב. ועוד. 

293( שיחת י' שבט, ה'תשכ"א.
)מדרש  זוהר  ג'(,  )פכ"ח,  ב"ר  )פי"ח(,  294( ויק"ר 
עמ"ס  בתוס'  הובאו  ע"א(,  קל"ז,  דף  ח"א,  הנעלם, 
בכורות )דף ח', ע"א, ד"ה תרנגולת(, ספר ערכי הכינויים 
)ערך לוז(, ספר הערוך )ערך לוז(, מדרש תלפיות )ענף 
"אבקת  מ'(,  פרק  )ח"ב,  הקודש"  "עבודת  ספר  אדם(, 
יבק" )שפת  רוכל" )ספר שני, פ"ג, ח"ד(, ספר "מעבר 

אמת, מאמר ב', פרק ו'( והגהות הרב אברהם אזולאי.
295( לקוטי נ"ך להאריז"ל )שופטים(, לקוטי הש"ס 
וכן  לוז(,  )ערך  יעקב  בספר קהלת  הובא  ר"ה(,  )מסכת 
מקל,  יעקב  לו  ויקח  עה"פ  זכרון"  "בזאת  בספר  כתב 
את  שמביא  הרח"מ(,  בשם  ס"ט  נח,  )פ'  החמה  ובאור 

הזוהר ומפרשו כך, ובלקוטי מהר"ן )תנינא, סי' פ"ה(.
296( ספר קהלת יעקב )בהשמטות( בשם צרור המור 

בו מיתה288(, רק מסעודת מלוה מלכה289 )והוא לא נהנה מגשמיות האכילה, שהרי אין אוכלים 
בה סעודה גמורה, אלא מכוונת המצוה290, ולכן הסעודה קשורה לדוד המלך שהיה "מנותק" 
מכל חיי העולם הזה הגשמי291, וזהו ש"צדיקים במיתתם קרויים חיים", כי אז אין להם את 
הגבלות הגוף הגשמי(, שהיא לא קשורה לחטא עץ הדעת שהיה בערב שבת. אבר זה קיים אצל 
כל יהודי עד תחיית המתים ולא נרקב, ולכן לעתיד לבוא כל הגוף יבנה ויקום לתחי' על ידו292, 
)נמצא שלמרות שסעודת מלווה מלכה קשורה לאכילה ושתייה, אבל בגלל שהיא קשורה עם 

עצם הלוז, שהוא למעלה מהעולם )ולכן הוא לא נפסד(, לכן גם היא למעלה מהעולם293(.

מיקומו:
אומרים295 שהוא  ויש  )בעצם התחתונה של( השדרה,  בסוף  נמצא  אומרים294 שהוא  יש 
נמצא במקום הקשר של התפילין, ויש אומרים296 שהוא נמצא תחת המוח בפנימיות הגולגולת, 

ואינו דבוק אל עצם אחר וכו', עיי"ש.
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בשם הרמב"ם, הובא בספר חסד לאברהם )להרב אברהם 
אזולאי, מעין רביעי, נהר נ"ב(.

297( זוהר )מדרש הנעלם ח"א, דף קל"ג, ע"א(, הובא 
באלי' רבה )סי' ש'(.

298( מלשון "כי נסך עליכם ה' רוח תרדמה" )ישעי' 
י'(, שנראה כנרדם, ובגימטרייא קום, וכמ"ש "כי  כ"ט, 
אחריו על עפר יקום" )איוב י"ט, כ"ה(, כי בעזרתו יקום 

כל הגוף בתחיית המתים )סידור יעב"ץ )שם((.
בבריאה  מורכב  דבר  שכל  ידוע  בזה:  299( והביאור 
אחד  אבר  באדם  יצר  הקב"ה  שכך  מכיון  נפסד,  הוא 
לטוהר",  השמים  כעצם  ספירי  פשוט  "עצם  שהוא 
שאינו  היצירה,  שורש  מתחילת  שקיים  יסוד  שהוא 
מן  ניזון  אינו  כרחך  על  וממילא  מהרכבה,  נתהוה 
ריקבון  בו  לא שייך  ולכן  כדרך שאר העצמות  המזונות 
וזהו שנקרא בתואל רמאה, שאף שנראה כמת  והפסד, 
)בגימטריא בתואל עם הכולל(, הרי באמת הוא שורש 
החיים, אלא שהוא מרמה את שאר האיברים, ולכן הוא 
חסר ממספר מת, לרמז על כך שאינו באמת מת, ועוד 
טעם, מכיון שלא נרגש בו שהוא אינו נהנה כלל מהמזון, 
יעב"ץ  )סידור   כשאר האיברים, אלא הוא מרמה אותם 

)שם((.
300( זוהר )פרשת וארא(, פרקי דרבי אליעזר )פרק 
ל"ב(, והגר"א )בס' יהל אור על הזוהר )תרומה קנ"ב(( 
סובר שקוראים לו בשלושה שמות אלו והם בגימטריא 

תרי"ג.
מיסוד  בא  הוא  ולמעלה  הכבד  מחצר  301( אשר 
השמים, ומשם ולמטה מיסוד הארץ, ועצם הלוז נשאר 
ובדרך  משה(.  )מטה  כלה  אינו  והוא  השמים,  מיסוד 
תיבות  סופי  והם  לב"ן,  הם  שלושתם  של  הר"ת  רמז 
של ישראל, יעקב, ישורון )בן איש חי, שנה שני', ויצא 

כ"ז(.
 ,5 עמ'  מקוריץ,  פנחס  )לרב  שושנים  302( לקוטי 
אות כ"א(, ומוסיף שהוא בחי' חיים, שהרי הוא לא נהנה 
מחטא עץ הדעת אלא רק מסעודת מלוה מלכה וממילא 

הוא חי לעולם.
)ח"ב,  עבוה"ק  ח"ד(,  שני,  )ספר  רוכל  303( אבקת 
מובאים  ע"א(,  קי"א,  דף  )ח"א,  זוהר  וראה  פ"מ(. 
בלקו"ש חי"ח )שיחה ב' לפרשת חקת, עמ' 248(. וצ"ע 

שהרי הוא איננו נרקב.
304( לקוטי שושנים )עמ' 5, אות כ"א(, הובא בספר 
תענוג שבת )פכ"ט, סעיף ד'(, עיין ספר "דורש טוב לכל 
)עמ'  משמעות  של  לחיים  הדרך   ,)153 )עמ'   "2 עמו 

.)126
305( והיא נקראת אצל הגויים בשם "פניקס" )מובא 

בלקו"ש ח"ו, שיחה ליו"ד שבט(.
306( ראה רש"י )איוב, כ"ט, י"ח, סנהדרין, דף ק"ח, 

ע"ב, ד"ה אורשינא ובמהרש"א שם(.
)לחווה  לה  שמעו  "הכל  ה'(:  )י"ט,  ב"ר  307( ראה 
מעוף  חוץ  הבע"ח(  את  והאכילה  הדעת  מעץ  שאכלה 
אלף  ובסוף  חי,  הוא  שנה  "אלף  ולכן  חול"  ושמו  אחד 
וחוזק  כביצה  בו  ומשתייר  ושורפתו,  מקנו  יוצאה  שנה 
לא  שהוא  בגלל  לעולם  חי  שהוא  דהיינו,  ומגדל", 
וכן  כהונה,  מתנות  ראה  הדעת,  עץ  בחטא  השתתף 
מוסיף שלמרות שהוא לא חטא הוא לא חי לעולם מכיון 
שהאדם, שהוא עיקר הבריאה, חטא ונקנסה עליו מיתה, 
לכן נקנסה מיתה גם על כל הנבראים כדי שלא יהא כח 
העבד יפה מכח רבו, אך, מ"מ כיון שהוא לא חטא, לכן 
הוא שב וחי. וצ"ע שהרי גם עצם הלוז לא חטא ולכן הוא 
חי לעולם ולא אומרים שבגלל שנקנסה על האדם מיתה 

לכן גם עליו נקנסה מיתה.

שמותיו:
יש הקוראים297 לו ניסכוי298 ובתואל299, ויש הקוראים300לו לוז301, ויש הקוראים לו קוסטא 

דחיותא302 ויש הקוראים לו תרווד רקב303.

ציפור שחי' לעולם:
יש אומרים304 שקיימת ציפור305 שחי' לעולם306 מפני שהיא אוכלת רק במוצ"ש307. 
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308( רבי ישראל מרוז'ין, מובא בתשובת מור ואהלות 
)באוהל בשמים שם בסוס"י י"א(, מנחת שבת )קונטרס 

שיורי המנחה, סי' צ"ו, אות ו'(.
309( בראשית )פרק כ"ח, פסוק י"ב(.

יצחק  דברי  בספר  הובא  מאניפולי,  זושא  310( הרב 
)אות ד'( ובכף החיים, בספר אמרי שפר )לקוטים, אות 
ז'(, הרב שבתי אלפערין )"ספר דבש"(, ספר "אורחות 
)אבד"ק  לייבוש  אריה  הרב  בשם  ש'(  )סי'  חיים" 
ווישניצא, בעמח"ס "ארי' דבי עילאי"(, ספר נחמת יוסף 
)לרב צבי מזידיטשוב, עמ' כ"ט(, לקוטי מהרי"ח )ח"ב, 

דף פ"ז(, מנהג ישראל תורה )עמ' שנ"ח(.
311( תהילים )פרק קמ"ז, פסוק ג'(.

ש',  )סי'  הגרשוני  בילקוט  הובא  י(,  )פ"ג,  312( ב"ר 
סעיף ג'(.

313( תהילים )פרק פ"ט, פסוק כ"א(.
314( הסבר ה"מדרש פליאה" על המדרש.

"אות  ספר  א'(,  אות  ש',  )סי'  הגרשוני  315( ילקוט 
השבת" )לרב עקיבא יוסף איזנך, פרק ט', סי' ח', סעיף 
י'( וספר רמזי שבת בשם החוזה מלובלין, חידושי הרי"ם 

)לרב יצחק מאיר מגור, עמ' שכ"ה(.
316( ובהשגחה פרטית קבע הטור סעודה זו בסי' ש' 
שהרי שי"ן זה גימטרייא של "שולחנו יסדר נאה, שממנו 

ייהנה ניסכוי" )ראה ספר רמזי שבת(.
317( ספר אילה שלוחה )להרב נפתלי מליטאוויסק, 

עמ' קנ"ח( בשם רבי ישראל מרוז'ין.
318( מלכים א' י"ח, כ"א.

יאליש,  צבי  יעקב  )להרב  ליעקב  אמת  319( ספר 
בעמח"ס מלא הרועים, פרשת תולדות(.

ב. דרשות

יש דורשים308 את הפס'309 "והנה סלם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה" – סל"ם זה א 
נוטריקון של סעודת לוית מלכה, אשר היא מוטלת ארצה – כמו המצוות שבני האדם 
דשים בעקביהם והן מוטלות על הארץ כאבן שאין לה הופכין, אולם "וראשו מגיע השמיימה" – 
חשיבותה ומעלתה, ופעולתה בעולם גבוהים עד מאוד, שהרי "מלאכי אלקים עולים בו", דהיינו, 
אותם מלאכי השרת היורדים ב"ו )נוטריקון של ביום ו'(, עולים בשעת מלוה מלכה השמימה.

נוטריקון של מים חמים ב  זה  "ומחבש לעצבותם" – מחב"ש  דורשים310 את הפס'311  יש 
במוצאי שבת או חמין במוצאי שבת מלוגמא – דהיינו, שאכילת פת חמה במוצאי שבת 

גורמת לרפואה שלא יהי' עצוב )וכן לכל חולשות הגוף(.

המדרש312 דורש את הפס'313 "מצאתי דוד עבדי", אשר זה היה בסדום וזה נוטריקון של ג 
בסעודתא דדוד מלכא314, דהיינו, שדוד המלך נמצא בכל מקום שעורכים בו סעודת מלוה 

מלכה .

יש אומרים315 שכיון שהטור ראה שאין העולם נזהר בסעודה זו ובסעודות ר"ח, לכן הוא ד 
קבע להן שני סימנים בפני עצמם, כדי שיהי' הענין חשוב בעיני העולם, והם: סימן ש'316, 
בנוגע לסעודת מלוה מלכה, וסימן תי"ט, בנוגע לסעודות ר"ח, ובספרי הקבלה317 מקשרים את 

זה לפסוק318 "עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים".

במוצ"ש ה  יוצאים  אנו  ציד" שכאשר  לי  וצודה  אל השדה  "וצא  הפס'  דורשים319 את  יש 
מקדושת השבת "אל השדה", ר"ת הוא סעודת דוד המלך )כידוע שס' מתחלף עם שין 
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אבדק"ק  חנה,  )להרב  חנה  דברי  320( ספר 
מובא  לך(,  פרשת  תורה,  דברי  בקונטרס  קאלאשיטץ, 

בקונטרס אמרי א"ש )שם, עמ' קע"ו(.

321( ספר סגולות ישראל )מערכה פ', אות כ"ו(.
322( צמח דוד.

323( ראה מס' ברכות )דף ל"ג, ע"א(.

ימי  בכל  השבת  קדושת  את  להמשיך  תוכל   – לי"  "וצודה   – סעודה  אותה  ע"י  במבטא(, 
החול.

יש דורשים320 את הפס' "ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד", שאנשי סדום שזה נוטריקון ו 
מלכא, דהיינו, אותם האנשים האוכלים בחבורה סעודת מלוה מלכה,  של סעודתא דדוד 

רעים מלשון חברים, וחטאים, מלשון וחטא את הבית, הם מטהרים את עצמם לה' מאד.

יש דורשים את הפס' "יאכלו ענוים וישבעו יהללו ה' דרשיו יחי לבבכם לעד", ש"ענוים" ז 
בגימ' מלוה מלכה, "וישבעו" עם הכולל בגימ' פרנסה, דהיינו, מי שנזהר באכילת מלוה 
"וישבעו"  לזה  ורמז  גדולה להנשמה  ג"כ טובה  והוא  ובשביעה,  זוכה לפרנסה בריווח  מלכה 
עם הכולל בגימ' נשמה, "יהללו ה' דרשיו", איך יהללו את ה' בשעת סעודת מלוה מלכה? 

"דרשיו", ע"י הד' נרות, שמדליקים בשעת הסעודה.

יש דורשים321 את הפס' "אם כסף תלוה את עמי" – אם תצטרך לכסף, "תלוה" – תקיים ח 
סעודת מלוה מלכה, "את העני" – עני הרוכב על החמור )סעודת משיח בן דוד(, זה סגולה 
לקרב את הגאולה. עיי"ש. יש מפרשים322 את מארז"ל "עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות" 

– דהיינו, אם תעשה סעודת מלוה מלכה שעושים אותה בחול, לא תצטרך לבריות.

 ג. לקט הערות קצרות בענין מלוה מלכה

הוא א  שלישית  סעודה  שתוקף  הדעות  שלפי  כותב  לה(  סי'  )ח"ג,  פעלים  רב  בשו"ת 
מדאורייתא, הרי תוקף סעודה רביעית הוא מדרבנן, ולפי הדעות שחיוב סעודה שלישית 
בדיוק התוקף של סעודה  וצ"ב מה  הוא פחות מזה.  רביעית  חיוב סעודה  הוא מדרבנן, הרי 

רביעית להדעות שתוקף סעודה שלישית הוא מדרבנן.

רביעית, ב  בסעודה  הממעטים  על  זכות  לימודי  כו"כ  מביא  ק"ו(  )סי'  יהוסף  זכר  בשו"ת 
וביניהם שאפשר לצאת ידי חובת סעודה זו בהבדלה שעניננה הוא ללוות את השבת, ומה 
לפי שיטתו שסובר ש"המבדיל  זהו  במוצ"ש",  יסדר אדם שולחנו  "לעולם  חנינא  ר'  שאמר 
בתפילה אין צריך להבדיל בכוס"323, אך מכיון שאנו מבדילים בכוס לכן אנו פטורים מסעודת 

מלוה מלכה.

וצ"ע: 

א. בנוגע לסעודה רביעית הרי ישנם עוד כו"כ טעמים וענינים שלא נמצאים בהבדלה.
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324( ראה ספר פקודת אלעזר )סוף ח"א(, כף החיים )להרב חיים פלאג'י, סי' ל"ו, אות נ"ד(.

בכוס"  להבדיל  צריך  אין  חנינא ש"המבדיל בתפילה  ר'  דברי  בנוגע למה שהביא את  ב. 
והרי  מובן,  לא  מלכה  מלוה  מסעודת  פטורים  אנו  לכן  בכוס  מבדילים  שאנו  שמכיון  וכתב 
להלכה נפסק שכל אחד חייב לסדר שולחנו במוצ"ש )כדברי ר' חנינא(, והפוסקים לא חילקו 
בין אדם שהבדיל על הכוס או לא, ועוד יותר לפי דבריו הרי אדם שהבדיל בתפילה ולא הבדיל 
בכוס צריך לקיים סעודה רביעית )אלא שאף אחד מהפוסקים לא פוסק כך(, אלא שהביאור 
בזה פשוט, שההלכה לא רצתה לחלק בין בני האדם וקבעה הלכה אחת שכולם צריכים לקיים 

סעודת מלוה מלכה.

יש נוהגים324 לא לאכול ביצה במוצ"ש משום שביצה היא מאכל אבלים ולא ראוי לאוכלו ג 
במוצ"ש שזה זמן של שמחה וששון ליהודים. ובספר "בית ארזים" )סי' ש'( מוסיף שלכן 
לא אוכלים בסעודה זו כביצה אלא רק כזית, כיון שלא נאה להזכיר אבילות לכבוד דוד המלך 

שנסתלק במוצ"ש.

וצ"ע: 

א. מפורש בכו"כ פוסקים )ראה לדוגמא בספר משמרת שלום סי' כ"ט, סעיף ב', עמ' 82( 
שצריך לאכול מעט יותר מכביצה פת במוצ"ש.

ב. מפורש בגמ' )שבת ל', ע"א( שדוד המלך מת בשבת ולא במוצ"ש.

בספר המנהיג )הל' שבת, סי' ע"ה( מביא מנהג ספרד לומר זמירות קודם הבדלה בביהכ"נ, ד 
ומביא לזה ראי' מהמדרש שזה משל לכלה שמלוים אותה בזמירות ותשבחות, וצ"ע שהרי 
מפורש בט"ז )סי' רצ"ה( שאע"פ שנוהגין לומר זמירות קודם הבדלה, נכון לומר אותן אחר 

הבדלה, דבזה שייך ליווי, דהיינו אחר שיצא המלך.

תוס' יו"ט )מס' פיאה פרק ח', משנה ז'( סובר שאדם שהאריך בסעודה שלישית עד לאחר ה 
השקיעה יצא ידי חובת סעודה רביעית. ומביא לזה ראי' מדברי הטושו"ע )יו"ד סי' ר"נ, 
סעיף א'( וכן מדברי הרמב"ם )הל' מתנות עניים פ"ט, הי"ג( שנותנים לעני רק שלוש סעודות 
בשבת ולא ארבע, שהטעם לכך הוא, כנ"ל, מכיון שע"י הסעודה הג' יוצאים ידי חובת סעודה 
רביעית )אך לכאורה צ"ע, והרי מדברי הפוסקים הנ"ל משמע שכל עני לא חייב לאכול סעודה 
רביעית בין אם אכל סעודה שלישית לפני או אחרי השקיעה, ומהיכן למד תוס' יו"ט שזהו רק 

באם סיים סעודה שלישית לאחרי השקיעה(. 

אך בעמח"ס "משנת יעקב" סובר שאין הכרח שזאת כוונת הפוסקים הנ"ל, אלא כוונתם 
היא שמכיון שהעני שבע מהסעודה שלישית, לכן לא נותנים לו סעודה רביעית, אך אין הכוונה 

שיוצא ידי חובת סעודה רביעית.
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וצ"ע, שהרי מפורש בפוסקים )ראה מהרש"א עמ"ס שבת דף קי"ט, ע"ב(, ב"ח )סי' ט', ד"ה 
לעולם(, ט"ז )סי' ש', אות א'(, כף החיים )סי' ש', אות ד'( ועוד(, שאפילו אם אדם שבע, הוא 
צריך לסדר שולחנו ולאכול )עכ"פ כזית( סעודה רביעית, וא"א לומר שהעני יאכל משאריות 
הסעודה שלישית, שהרי מפורש בכו"כ פוסקים )החיד"א בספר "מחזיק ברכה" )סי' ש', אות 
ד'(, שערי תשובה )סי' ש', אות א'( בשם המהרש"א )שם( ועוד(, שצריך לאכול מאכל מחודש 
במוצ"ש ולא לאכול שיריים מהשבת )אף שישנן כו"כ דעות שמצוה לאכול שיריים מהשבת, 
ראה לדוגמא בשו"ת חיים ביד )סי' קכ"ה, סוף אות צ"ו, ד"ה סעודה(, חידושי הרי"ם )עה"ת, 
עמ' רצ"ד, שכ"ה( ועוד(, אך אולי ניתן לחלק בין אדם רגיל )שצריך לאכול מאכל מחודש( 

לאדם עני )שיכול לאכול גם מהשיריים של סעודה שלישית(. ועצ"ע.

בהמשך להנ"ל )בענין אדם שהאריך בסעודה שלישית שיוצא ידי חובת סעודה רביעית(, ו 
כ"כ הבאר היטב בשם אלי' רבה )סי' ש', אות א'(, ועפ"ז צ"ע מ"ש בספר משנת יעקב 

שהבאר היטב לא סובר כמו אלי' רבה.

בספר "מנהג ישראל תורה" )סי' ש', סעיף ח'( מביא שלא מצא טעם למנהג לספר עובדות ז 
מצדיקים במוצ"ש, וצ"ע דאם כוונתו שלא מצא מקור למנהג זה, הרי מפורש בכו"כ ספרים 
שישנה סגולה לספר סיפור מהבעש"ט במוצ"ש )ראה לדוגמא בספר מנחת שבת )בקונטרס 
שלא  כוונתו  ואם  ועוד(,  קל"ה(  )אות  מאיר  ליקוט  ספר  ו'((,  אות  צ"ו,  )סי'  המנחה  שיורי 
מצא טעם לכך, הרי מובא לכך טעם ע"פ מ"ש בספר "תולדות יעקב יוסף" )פרשת בלק, ד"ה 
והנה( שאחי' השילוני הי' גם רבו של אלי' הנביא וגם רבו של הבעש"ט, ולפי"ז מובן שכשם 
ואולי מתכוון להמנהג לספר  שמזכירים את אלי' הנביא כך צריך להזכיר גם את הבעש"ט. 
עובדות מצדיקים בכלל במוצ"ש )לאו דוקא להבעש"ט(, אך עצ"ע מדוע לא מזכיר כלל את 

המקור והטעם למנהג לספר סיפור מהבעש"ט במוצ"ש.

ידוע שלכל יהודי יש עצם הלוז שממנו יקום הגוף לתחיית המתים, ויש לו כו"כ שמות ח 
ואחד מהם הוא תרווד רקב )אבקת רוכל )ספר שני, ח"ד(, עבוה"ק )ח"ב, פרק מ'(. וראה 

זח"א דף קי"א ע"א )מהנ"ע((, וצ"ע שהרי הוא איננו נרקב )ראה אלי' רבה )סי' ש', אות ג((.

בנוסף לעצם הלוז מובא במדרש ב"ר )יט, ה( שישנו עוף ושמו חול שהוא חי לעולם מפני ט 
שלא שמע לחוה ולא אכל מעץ הדעת, ולכן הוא חי אלף שנה, ובסוף אלף השנים יוצאת 
אש מקינו ושורפתו ומשתייר בו כביצה וחוזק ומגדל, ובמתנות כהונה )שם( מסביר שלמרות 
שהוא לא חטא בכל זאת הוא לא חי לעולם, מכיון שאדם הראשון, שהוא עיקר הבריאה, חטא 
ונקנסה עליו מיתה, לכן נקנסה מיתה גם על כל הנבראים, כדי שלא יהא כח העבד יפה מכח 

רבו. אך, מ"מ, כיון שהוא לא חטא, לכן הוא שב וחי.

וצ"ע, שהרי גם עצם הלוז לא חטא ולכן הוא חי לעולם, ולא אומרים שבגלל שנקנסה על 
האדם מיתה, לכן גם עליו נקנסה מיתה.
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אך כשמעיינים בלקו"ש ח"ו )שיחה לי' שבט, הערה 32( מוצאים ביאור שונה לחלוטין. 
דהנה, כ"ק אד"ש מסביר שהסיבה שהוא משייר כביצה היא כיון שזה עצמיות הגוף, משא"כ 

שאר הגוף שאוכל שאר דברים והם נעשים דם ובשר כבשרו )ומציין גם למת"כ הנ"ל(. 

ועפ"ז מובן שכ"ז הוא רק בנוגע לעוף ששמו חול, משא"כ בנוגע לעצם הלוז שמלכתחילה 
הוא עצם פשוט וכל מה שאוכל זה רק מסעודת מלוה מלכה, ממילא מובן מדוע הוא לא נפסד 

כלל ואפילו לא למשך זמן.

בנוגע לשייכות של אלי' הנביא למוצ"ש ישנם כו"כ טעמים, ובין היתר מובא בכו"כ פוסקים י 
)של"ה בשם מהרי"ל, כף החיים )להרב חיים פלאג'י )סי' ל"א, אות כ"ב(, אלי' רבה )סי' 
רצה, אות ט'( ועוד( המדרש שבכל מוצ"ש יושבים אלי' הנביא ומלך המשיח בגן עדן תחת 
כ"ק  )ויש להעיר שכשמעיינים בשיחות של  זכויותיהם של ישראל  וכותבים את  עץ החיים 
אד"ש ניתן לראות שכלל לא מוזכר טעם זה(, וצ"ע היכן נמצא מדרש זה )ויש גורסים שזה 

תוספתא(.

בכו"כ פוסקים )ראה שערי תשובה )סי' ש', אות א'( בשם החיד"א בספר "מחזיק ברכה" יא 
)סי' ש', אות ב'( בשם תלמידי האריז"ל, בן איש חי )שנה שני', ויצא כ"ז(, שו"ת רב פעלים 
)ח"ב, יורה דעה, סי' כ"ט( ועוד(, מובא שאסור לעסוק במלאכה עד שמקיימים סעודה רביעית.

ועפ"ז צ"ע מ"ש בשו"ת תורה לשמה )סי' ע"ט( – בעמח"ס בן איש חי – שאין כלל מצווה 
באי עשיית מלאכה במוצ"ש עד שמקיימים סעודה זו.

ידוע המעשה עם הגר"א )נדפס בספר מעשה רב )אות קמ"ח( ובתוספת מעשה רב )סי' יב 
ל"ט(( שפעם חלה במוצ"ש והקיא ולא אכל סעודה רביעית, לאחר שישן ונרגע ציוה 
לבני ביתו העומדים לפניו שיראו אם לא הגיע זמן עלות השחר, יפררו לו כזית פת ויאכילוהו 
בכף בעל כרחו, וצ"ע, שהרי ידוע הדין )מובא בשו"ת אור לציון( שאין אוכלים סעודת קבע 

אחרי שינה.

כו"כ  שנהגו  מצינו  )וכן  מצווה  סעודת  כולל  זה  שאין  לומר  אפשר  שאולי  שהסבירו  יש 
גדולי ישראל, וביניהם החיד"א(, אך בנוסף לכך י"ל בפשטות שבמקרה של אדם חולה כו"ע 

מסכימים שלא חל דין זה.

ידוע מכו"כ פוסקים וביניהם במחצית השקל )סי' ש'( בשם הט"ז, להדליק נרות במוצ"ש, יג 
אך כשמעיינים בט"ז לא מוצאים שמזכיר דין זה.

72־74( יד  עמ'  בשלח,  לפרשת  ב'  שיחה  חל"ו,  )לקו"ש  מה"מ  אד"ש  כ"ק  ביאור  ידוע 
שהמקור לסעודה רביעית הוא מהמן דיום השבת, דהנה ברכת המן דיום השבת נמשכה 
לסעודת  גם  אלא  דיום השבת,  סעודות  לב'  רק  לא  הספיק  השני  והיינו שהעומר  למוצ"ש, 

הלילה דמוצ"ש, ועפ"ז מובן שזהו המקור לסעודת מלוה מלכה, שזהו "זכר למן".



315 שער הלכה ומנהג

ד. ליקוט מ"מ מתורת כ"ק אד"ש מה"מ בענין מלוה מלכה

1. ח"ג ע' 799 – שיחה לפרשת וישלח )"אל תירא עבדי יעקב"(. 2. ח"ו ע' א. לקו"ש: 
4 – 83 – שיחה לי' שבט )עצם הלוז(. 3. ח"ט ע XVII – XVI – שיחת 
מוצ"ש בראשית תשל"ה )סעודת מלוה מלכה – קשורה לדוד המלך(. 4. ח"י ע' 191 )עריכת 
סעודת מלוה מלכה ביארצייט(. 5. חי"א ע' 282 – שיחת מוצ"ש בראשית תשל"ה )מוצ"ש(. 
6. חי"ח ע' 9 – 248 – שיחה לפרשת בלק )עצם הלוז(. 7. ח"כ ע' 5 – 264 )"אל תירא עבדי 
יעקב"(. 8. שם ע' 275 )סעודת מלוה מלכה(. 9. שם ע' 294 )"סעודתא דוד מלכא משיחא" – 
מתוך שמחה, הכנה לביאת "מלכא משיחא"(. 10. שם ע' 301 )מוצ"ש – מחבר את יום השבת 
– וכללות השבוע שלפנ"ז – עם השבוע שלאחריו(. 11. שם ע' 302 )"אל תירא עבדי יעקב"(. 
12. שם ע' 314 ובהערה 117 )סעודת מלוה מלכה, "אל תירא עבדי יעקב"(. 13. שם ע' 339 
– 338 )"אל תירא עבדי יעקב", מעבר מהעבודה דתורה – ביום השבת – להעבודה דבירור 
עניני העולם – בימות החול(. 14. שם ע' 380 )"סעודתא דדוד מלכא משיחא"(. 15. חכ"ב ע' 
255 – מכתב כללי )הקשר בין מוצ"ש לחודש ניסן(. 16. חכ"ד ע' 647 – מכתב כללי )מלוה 
למוצ"ש  בזמירות  דדוד מלכא משיחא",  "סעודתא  גם הארת השבת עם המלוים,   – מלכה 
בקשות על ביאת אלי' הנביא ומלך המשיח(. 17. חכ"ה ע' 489. 18. חל"ה ע' 251 )דוד – הרגל 
 .20 70 )מקור וטעם סעודת מלוה מלכה, עצם הלוז(.  חל"ו ע'   .19 הרביעית של המרכבה(. 
438 – מכתב כללי )מלוה מלכה – גם הארת השבת עם המלוים, "סעודתא דדוד  חל"ט ע' 

מלכא משיחא"(.

1. תשד"מ )בלתי מוגה( ח"א ע' 272, 6 – 275 )"סעודתא דדוד ב. ספר השיחות: 
מלכא משיחא" – נעשה דם ובשר כבשרו(. 2. תשמ"ח ח"א ע' 
105 )מוצ"ש – מחבר את זמן השבת עם זמן החול(. 3. ח"ב ע' 8 – 387, 5 – 394 )החילוק בין 
סעודת מלוה מלכה לסעודת משיח(. 4. תנש"א ח"ב ע' 616 )סעודה רביעית(. 5. תשנ"ב ח"ב 

ע' 460 )"סעודתא דדוד מלכא משיחא"(.

ערבית ג. תורת מנחם-התוועדויות:        )תפילת   161  –  2 ע'  חי"ב   .1
298 )"סעודתא   ,296 2. חי"ח ע'  במוצ"ש(. 
 .3 ימי המלאכה(.  נועם" – המשכת עניני השבת על כל  "ויהי  דוד מלכא משיחא", אמירת 
חי"ט ע' 25 – 24 )עצם הלוז, סעודת מלוה מלכה – תיקון חטא עה"ד לעיני בשר(. 4. חכ"א 
 .6 יעקב"(.  )"אל תירא עבדי   36  – 41 ע'  5. חכ"ב  )נתינת מעות במוצ"ש(.   272  – 273 ע' 
חכ"ד ע' 150 – 148 )עצם הלוז(. 7. חכ"ה ע', 289. 8. תשמ"ב ח"א ע' 270 )"אל תירא עבדי 
יעקב"(. 9. תשמ"ג ח"א ע' 158 )כנ"ל(. 10. שם ח"ב ע' 631 – 630 )גאולה במוצ"ש(. 11. 
תשמ"ג ח"ג ע' 1291 – 1288 )הוצאת ממון במוצ"ש(. 12. שם ע' 1414 )תחנון בק"ש שעל 
המיטה במוצ"ש(. 13. תשד"מ ח"א ע' 61 )"סעודתא דדוד מלכא משיחא"(. 14. שם ע' 235. 
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15. שם ח"ב ע' 1143 הערה 137 )מלוין את המלך, מלכה(. 16. תשמ"ה ח"א ע' 268 – 266 
)מלוה מלכה – מלוים את המלך(. 17. שם ע' 280 )סעודת מלוה מלכה, "סעודתא דדוד מלכא 
משיחא"(. 18. שם ח"ב ע' 732 )כנ"ל(. 19. שם ח"ד ע' 2076 – 2072 )בשמים במוצאי שבת 
ויו"ט(. 20. שם 2092 – 2091, 2089 )הבדלה – המשכת קדושת השבת בכל ימי השבוע(. 21. 
שם ע' 2160 )בשמים במוצאי שבת ויו"ט(. 22. שם ח"ה ע' 2628 )מלוה מלכה עם פיוטים 
וזמירות(. 23. שם ע' 3063 – 3062 )נתינת צדקה במוצ"ש(. 24. תשמ"ו ח"ב ע' 177 – 176 
)הקשר בין מוצ"ש ל"מלכא משיחא"(. 25. שם ח"ג ע' 144. 26. שם ע' 483. 27. תשמ"ז ח"א 
ע' 307 )"סעודתא דדוד מלכא משיחא" – קשורה לדוד המלך(. 28. שם ח"ג ע' 70, 88 – 87 
)מלוה מלכה – מלוין את המלך(. 29. תשמ"ח ח"א ע' 391, 525 – 524 )מלוה מלכה(. 30. 
שם ח"ג ע' 14. 31. שם ע' 4 – 143, 150 – 149 )החילוק בין סעודת מלוה מלכה לסעודת 
משיח(. 32. שם ח"ד ע' 399 )מוצ"ש – ברכה לכל השבוע(. 33. תשמ"ט ח"ב ע' 31, 45. 34. 

תנש"א ח"ג ע' 322.

ימי ד. שיחות קודש:  עם  השבת  את  מחבר   – )מוצ"ש   73  –  76 ע'  תשכ"א   .1
י' שבט  146 – שיחת   – 147 2. תשכ"ד ע'  החול, עצם הלוז(. 
)מלוין את המלך(. 3. שם ע' 202 – 201 )מלוין את המלך / מלכה(. 4. שם ע' 254 )מוצ"ש 
– זמן המחבר בין יום השבת לימות החול(. 5. תשכ"ח ח"א ע' 360 – 359. 6. תש"ל ח"א ע' 
258 – 257 )מוצ"ש – זמן הממוצע בין שבת לימות החול, קשור לעצם הלוז(. 7. שם ע' 358 
)מלוה מלכה(. 8. תשל"א ח"א ע' 417 – 415. 9. תשל"ד ח"א ע' 9. 10. תשל"ו ח"א ע' 342. 
412 )מלוה   – 414 12. תשל"ח ח"א ע'  )"אל תירא עבדי יעקב"(.   442 11. תשל"ז ח"א ע' 
נוגע לכללות העבודה  מלכה – מלוין את המלך, הטעם לכך, התחלת העבודה של השבוע, 
במשך כל השבועות(. 13. שם ח"ב ע' 210 )מוצ"ש – חיבור יום השבת עם ימות החול(. 14. 
תשל"ט ח"א ע' 56 – 54 )הוצאת כסף במוצ"ש(. 15. שם ח"ב ע' 58 )מלוה מלכה – מלוין את 
המלך(. 16. שם ח"ב ע' 60 – 59 )הקשר בין מוצ"ש לתחיית המתים(. 17. שם ע' 231. 18 שם 
ע' 641 – 639. 19. שם ח"ג ע' 256 – 253. 20. שם ע' 280 – 277 )המנהג לדלות מים מבארה 
של מים במוצ"ש(. 21. שם ע' 285 – 284 )הקשר בין "סעודתא דדוד מלכא משיחא" ל"מחי' 
361 )סעודת מלוה מלכה – מלוין את המלך(. 23. שם ח"ג ע'  מתים"(. 22. תש"מ ח"א ע' 
891 – 890 )"סעודתא דדוד מלכא משיחא"(. 24. תשמ"א ח"ב ע' 313 )מלוה מלכה(. 25. שם 

ע' 647 )מלוה מלכה "ברוב עם", קשורה לשבת(.

1. ח"ב ע' עו ובנסמן שם )עצם הלוז(. 2. ח"ח ע' נד – נה )מלוה ה. אגרות קודש: 
מלכה – יסוד לסידור עצמו ובני ביתו(. 3. ח"ט ע' סג )הבדלה 
על חלב(. 4. ח"י ע' שא )עריכת סעודת מלוה מלכה ביארצייט(. 5. חי"ג ע' קו )חגיגה פומבית 
7. חי"ד ע' קמב – קמג )עריכת מלוה  6. שם ע' שסא )"אל תירא עבדי יעקב"(.  במוצ"ש(. 
מלכה ברבים – התעוררות להוספה בקיום תומ"צ(. 8. שם ע' קע )כנ"ל(. 9. שם ע' רצז )תחנון 
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עניני  על  פעולתה   – מלוה מלכה  )סעודת  ע' שצב  10. שם  במוצ"ש(.  המיטה  בק"ש שעל 
)סעודת  12. חט"ז ע' קמג  יין קודם(.  )הבדלה –  11. חט"ו ע' קפח  ימות החול שלאחרי'(. 
מלוה מלכה – הוספה בהתעוררות בעניני תורה(. 13. שם ע' רצה )אמירת מזמור יושב בסתר 
במוצ"ש(. 14. חי"ז ע' קכד )זמן מוצ"ש(. 15. חי"ט ע' מא )עצם הלוז, הדלקת נרות במוצ"ש(. 

16. ח"כ ע' שי )זמן יציאת השבת במוצ"ש(. 17. ח"כ ע' שי )זמן יציאת השבת במוצ"ש(.

1. תשל"ג ע' 443 )"אל תירא עבדי יעקב"(.ו. ספר המאמרים: 

ח"א ז. שונות:  במסיבו  המלך   .2 יעקב"(.  עבדי  תירא  )"אל   35 ע'  המנהגים  ספר   .1
 31 398 ע'  3. שם ח"ב ע' קל"ב )כנ"ל(. 4. כפ"ח – גיליון  ע' קפ"ו )כנ"ל(. 

)טיסות במוצ"ש(. 

1 לקו"ש חל"א ע' 99 – שיחה ב' לפרשת יתרו )גדר חיוב הבדלה( . 2. שם ח. הוספה: 
ע' 191 שיחה ב' לפרשת תשא )בשמים במוצאי יו"ט(. 3. שם חי"ד ע' 146 
)בורר אסור בשבת325(. 4. סה"מ מלוקט ח"א ע' תע"ח )כנ"ל(. 5. סה"ש תשמ"ט ח"א ע' 226 
הערה 18 )כנ"ל(. 6. התועדויות ח"ד ע' 170 )כנ"ל(. 7. חי"ב ע' 4 – 133 )כנ"ל(. 8. תשמ"ו 
ח"א ע' 64 )כנ"ל(. 9. תשמ"ז ח"א ע' 30 )כנ"ל(. 10. שם ע' 143 )דוד המלך – הרגל הד' של 
המרכבה(. 11. שם ח"ג ע' 562 )כנ"ל(. 12. תש"נ ח"ב ע' 180 )כנ"ל(. 13. שיחות קודש תשכ"ז 

ח"א ע' 9 – 298 )האור שנברא במוצ"ש(.

)יום  ישראל  בני  מדרגת  מתעלים  325( במוצ"ש 
השבת(, שלא עסוק בעבודת הבירורים שהרי בורר אסור 

בשבת, לדרגת יעקב עבדי )ימות החול(, שעסוק לברר 
את העולם.
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*( דברים שנכתבו לח"א.

שו"ת בענין השגת גבול

הרב אורי למברג*
משפיע בסניף הישיבה בחיפה 
ראש מכון סמיכה - כפר סיטרין
 

שאלה:

זה כמה שנים שיו"ל שבועון עבור קהל מוגדר של קוראים, וכעת חפץ גוף אחר להוציא 
עד  בו  יפגע  הדבר  הראשון  המו"ל  ולטענת  יעד,  קהל  לאותו  המתאים  נוסף  שבועון  לאור 

לסגירת העיתון לגמרי, האם אכן יש בדבר משום השגת גבול.

תשובה:

א
 בירור מקור הדין דהשגת גבול 

ומחלוקת אדה"ז והחת"ס להלכה
ריחייא,  דאוקי  בר מבואה  הונא האי  רב  "אמר  ב(  כא,  )ב"ב  יחפור  לא  בפ'  בגמ'  גרסינן 
)לטחון לאחרים( ואתא בר מבואה חברי' וקמוקי גבי', דינא הוא דמעכב עילוי', דאמר לי' קא 
פסקת לחיותי". ומביא ראי' מהא ד"מרחיקין מצודת הדג מן הדג" )צייד שנותן עינו בדג עד 
שהכיר חורו, מרחיקין שאר צידים מצודתם משם, אלמא אע"ג דלא זכה בי' ולא מטא לידי', 
מרחיקין משם, משום פסקתי לחיותי – רש"י( ודחי "שאני דגים, דיהבי סייארא" )שהדגים 
נותנים עין בהיבטם להיות רגילין לרוץ למקום שראו שם מזונות, הלכך כיון שהכיר חורו ונתן 
מזונות תוך מלא ריצתו, בטוח הוא שילכדנו דה"ל כמאן דמטא לידי', ונמצא חבירו מזיקו, אבל 

הכא גבי ריחיים, מי שבא אצלי יבוא, ומי שבא אצלך יבוא – רש"י(. 

מפני  לתינוקות  ואגוזין  קליות  חנווני  יחלק  לא  אומר  יהודה  ר'  דתנן  הא  בגמ'  ומביא 
הונא שסובר שיכול לעכב על חברו מלמשוך  דר'  )ונמצא  וחכמים מתירין  שמרגילין אצלו, 
הוא משום דא"ל כשם שאני  דרבנן  ומתרץ דטעמא  כרבנן(.  ולא  יהודא  כר'  לקוחות, אתיא 

מחלק קליות ואגוזין חלק אתה שקדים להרגיל התינוקות, ואין זה בכלל "פסקתי לחיותי". 
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ומקשה לר' הונא מהא דתניא עושה אדם חנות לצד חנותו של חבירו, ומרחץ לצד מרחצו 
של חבירו, ואינו יכול למחות בידו, מפני שיכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך 
שלי, ומסיק "דפלוגתא דתנאי היא, דתניא: כופין בני מובאות זה את זה שלא להושיב ביניהן, 
)ממקום אחר  אומנויות"  בעלי  ולא אחד מבני  תינוקות,  ולא מלמד  בורסקי,  ולא  חייט,  לא 
להשכיר לו בית במבוי זה, ויש כאן בני אותן אומנות – רש"י( ולשכנו )הדר במבוי כמוהו( אינו 
כופהו )מלירד לאותה אומנות(, רשב"ג אומר אף לשכינו כופהו )ורב הונא הוא דאמר כרשב"ג(.

אמנם רב הונא כר' יהודה דר' יהושע ס"ל כרבנן, דלשכנו אינו כופהו, ולכן מסתפק שם 
מס  )שנותן  דהכא"  בכרגא  שייך  ואיך  מעכב,  מצי  אחריתי  מתא  אבר  מתא  בר  לי  "פשיטא 
גוגלתו למושל העיר הזאת, כבר מתא הוא וכו' – רש"י( "לא מצי מעכב )עליו כשאר כל העיר( 
בר מבואה אבר מבואה דנפשיה לא מצי מעכב" )את בני המבוא מלירד לאומנותו( "בעי רב 
הונא ברי' דר' יהושע בר מבואה אבר מבואה אחרינא מאי" )אם גם הוא מקרי שכינו ואינו יכול 

לכופו שלא לצאת ממבואו ולבוא למבוא שלי ולירד לאומנותו(.

ייזהרו  כך  ופרש"י שמתוך  דרדקי דלא מצי מעכב,  הונא דמקרי  רב  ומודי  יוסף  ר'  אמר 
באומנותן, שיראו זה מזה, דאמר מר "קנאת סופרים תרבה חכמה". 

דר'  ברי  הונא  כר'  ונו"כ(  ה  סעי'  קנו  סי'  חו"מ  בטוש"ע  )הובאו  הראשונים  רוב  ופסקו 
יהושע, וכפי' בטוש"ע )שם( ובשו"ע אדה"ז )הלכות הפקר והשגת גבול סע' יג( דבן מבוי ובן 
עיר אינם יכולים לעכב זה על זה, וגם בבעיא דר' הונא ברי' דר' יהושע, מספקא לי' אם יכול 

לכוף על בן מבוי אחר. 

והנה, יש לנו לחקור בדין זה מב' צדדים: א. האם שני ההוצאות לאור של השבועון, הוו 
כשני בני עיר אחת ומבוי אחד או לא. ב. ואם מדובר בשבועון תורני, אולי יש להתיר משום 

קנאת סופרים. 

ובענין זה יש להוסיף, כי נחלקו החת"ס ואדה"ז האם בנידון שמותר לירד לאומנות חבירו 
– יש בזה איסור מצד מדת חסידות: אדה"ז )שם( כתב: דאין לעשותו אפי' בני עיר אחת משום 

מדת חסידות, וי"ל שמותר מעיקר הדין. וכן ס"ל להצ"צ )בשו"ת חו"מ סי' כז(. 

אבל החת"ס )בשו"ת חו"מ סי' סא( ס"ל דכל אימתי שמותר מן הדין אינו יורד לאומנות 
חבירו כלל, אף לא ממדת חסידות.

ובזה נראה לומר דאולי יודו אדה"ז והצ"צ בנידון ה"קנאת סופרים", שהרי זהו צורך מצוה, 
וממילא לא קחשיב ממדת חסידות שלא לרדת לאומנות חבירו1. 

1( וראה בפס"ד רבניים ח"א עמ' 279.
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ב
דיון לגבי הגברא וקושיא אמאי לא אמרינן נמי "קנאת סופרים וכו'"

והנה, כל זה גבי קנין בהמקום, דכאשר הוא בן העיר יכול למחות על מי שלא משלם מס 
העיר, כיון שיש לבן העיר קנין במקומו. 

אבל לגבי קנין בהגברא, שיש אדם שראובן נושא ונותן עמו תמיד, ובא שמעון ומשכנעו, 
או משחדו לעסוק עמו ]הוא הנקרא בפוסקים "דין מערופיא"[, מצינו חילוק: י"א שנכס נכרי 
הן הפקר, ולכן יכול שמעון לשכנע נכרי שיעסוק תמיד עם ראובן, ויש אוסרין )מרדכי בב"י 
שם ד"ה החלק השלישי. רמ"א שם. אדה"ז שם(, מצד שהוא כפוסק חיי הישראל, כיון שהוא 

רגיל בו ובטוח בו. 

ולפיכך בישראל; שראובן נושא ונותן עם ישראל ושמעון רוצה לישא ולתת עמו – הרי 
להיפך, דאפי' במקום קנאת סופרים, אסור. כגון מלמד שרוצה להשתדל אצל בעה"ב שיקח 
אותו ללמד את בנו, ולבעה"ב יש כבר מלמד טוב לבנו – שאסור אפי' אם מבקשו לפוטרו 

בכלות זמנו )ראה שו"ע חו"מ סרל"ז ס"ב. שו"ע אדה"ז הלכות הפקר והשגת גבול סי' יב(.

וטעמא בעי, אמאי לא אמרינן גם כאן "קנאת סופרים תרבה חכמה"? 

ג
חילוק: דכאשר נדחה לגמרי אין אומרים "קנאת סופרים וכו'"

והנראה: דהנה בשו"ת שארית יוסף )סי' יז(, יצא לחדש, דכל מה שהותר לבן מתא לפתוח 
חנות בצד בן מתא דנפשיה היינו כשפוחת מפרנסתו, אבל כשדוחפו מאומונתו זו לגמרי, ודאי 

מצי לעכב. וכ"כ בשו"ת משאת בנימין )סי' כז(. 

וכ"כ החת"ס )שו"ת חו"מ סי' עט(, והביא שם מפורש מהר"י מיגש ]וגם רש"י והרמב"ן 
לא חולקים עליה בכהאי גוונא, עיי"ש[. 

וכ"כ עוד )שם סי' קיח(, וכ"כ באבני נזר )חו"מ סי' כד( ]והמהרש"ל כתב )שו"ת סי' לו( 
דיש להסתפק, וראה משאת בנימין שם[.

ועפ"ז מובן אמאי גבי מלמד ובעה"ב אין אומרים "קנאת סופרים" – כי דין זה הוא רק 
בפוחת חיותו של חבירו, אבל לא כשדוחפו לגמרי מאומנותו.

ובדרך זו יש לבאר גם כן מח' האחרונים לגבי המדפיס ספר, אם יכול לעכב על האחרים 
להדפיס עד שימכור את שלו )ראה שד"ח ח"ב דף קטו א(, דכל פלוגתתם היא לגבי קנאת 
סופרים, אבל לא כשנדחה לגמרי מאומנותו, שכבר הוכח לעיל דלא מהני קנאת סופרים בהכי 
– וודאי אין מי שיתיר ובמכ"ש עני המהפך בחררה )טוש"ע שם סי' רלז הנ"ל, עיי"ש טובא(.
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וע"ע בתשובת משאת בנימין )שם(, דלאו דוקא שתפסק חיות האדם, אלא שכל שזוהי 
אומנות העיקרית – סגי בהכי למהוי פוסק חיותו לגמרי ומצי מעכב. 

ד
 דברי הצ"צ דאם הוחזק בסביבתו 

הרי אין לרדת לאומנותו גם כשאינו פוסק חיותו
וראה בשו"ת צ"צ )חו"מ סי' כג(, שחילק בין חנות סתם, לבין מישהו הסוכן הבלעדי של 
אותו דבר באותו סביבה, "שהחזיק שלושים שנה ורוב הגרים באותה העיר וסביבותיה, קונים 

אצלו", דבנידון כזה הרי זה כדגים ד"יהבי סייארא" )כדלעיל ס"א(.

ועפ"ז, אם השבועון הינו העיתון הבלעדי לאותו קהל יעד )שזהו העיתון היחידי עבורם, או 
שכולם מנויים עליו שנים רבות(, יש לאסור אפי' אינו דוחהו מאומנותו לגמרי. 

]אמנם משמע מדברי הצ"צ שקצת מסופק בדין זה, ולא כתבו אלא לפנים משוה"ד[. 

עוד מבואר שם מהצ"צ, שאפי' אינו פוסק חיותו לגמרי ואפי' הוא בן מתא דידיה, דלא 
מצי מעכב, מ"מ אם הראשון מטופל בילדים וכו', שהפחתה בחיותו תביא לו להיזק ממש, 
יש לכפות אותו לפנים  אינו מטופל כמותו –  ג"כ חנות  ואילו האיש האחר שרוצה לפתוח 

משורת הדין )עכ"פ בדברים(.

לסיכום:

א. מצד מידת חסידות, לדעת אדה"ז אין להוציא לאור עיתון כזה. 

ב. באם יגרום לסגירת העיתון – שבועון הראשון, רוב הפוסקים ככולם אוסרים.

ג. גם באם לא יגרום לסגירת העיתון – באם עכ"פ יפוטרו עובדים וכיו"ב במערכת העיתון 
הראשון – לדעת הצ"צ אסור. 

ד. באם השבועון הראשון היה בלעדי שנים רבות – ראה ס"ד. 
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בדין עוסק במצוה פטור מן המצוה 
- ושיטת אדה"ז בזה -

הרב אייל פלד
ר"מ ונו"נ בישיבה

א
ביאור האחרונים במחלוקת הרמב"ם והחידושי אנשי שם 

איתא במשנה )ברכות טז, א(: "חתן פטור מקרית שמע לילה ראשון עד מוצ"ש אם לא 
עשה מעשה", ובדין זה של פטור החתן מק"ש מצינו מח' ראשונים:

א. הכס"מ )הל' ק"ש פ"ד הל"א( ביאר בדעת הרמב"ם שחתן פטור מכל המצוות )ולא רק 
מק"ש(, מדין עוסק במצוה פטור מן המצוה.

ב. בחדושי אנשי שם )על המשנה( כתב, שחתן חייב בכל המצוות, ורק בק"ש וכו' שצריכה 
כוונה ואינו יכול לכוין, פטור. וכ"מ בטושו"ע שלא הביא דין הפטור בחתן אלא לענין ק"ש )סי' 

ע', ג( ותפלה )סי' קו(, אבל לא לענין תפילין. 

ובסוכת דוד )אות נד( תלה מח' זו דה"חידושי אנשי שם" והרמב"ם, במח' הר"ן והתוס' 
בסוכה )כה, א( באם אפשר לקיים שניהם, דלתוס' אם אפשר לקיים שניהם חייב, ולכן חתן 
וחשיב  לכוון  יכול  ואינו  טרוד  שהחתן  וכיון  כוונה,  דבעי  וכד'  ק"ש  ממצוות  רק  פטור  יהי' 
שאינו יכול לקיים שניהם ופטור מדין עוסק במצוה, אמנם בשאר מצוות שיכול לקיימן על אף 

טירדתו, יהא חייב.

אבל לדעת הר"ן דס"ל שאפי' ביכול לקיים שניהם ג"כ יש פטורא דעוסק במצוה פטור מן 
המצוה )וכ"פ הרמ"א ואדה"ז בסי' לח סעי' ח(, א"כ חתן יהי' פטור מכל המצוות.

ולפי ביאור זה יהי' קשה בשיטת הרמ"א, שהרי גם הוא ס"ל שחתן פטור רק מק"ש ותפילה 
ולא מכל המצוות כדלעיל, ואעפ"כ פסק כהר"ן, וכנ"ל שגם ביכול לקיים שניהם פטור, וא"כ 

אינו חלק עם המבואר לעיל. 

והנה עוד כתב הסוכ"ד לקשר מחלוקות אלו עם מח' הט"ז והדרישה )סי' קח( גבי חיוב 
דחשיב  ציבור  בצרכי  העוסק  גבי  כתב  סשמ"א(  )יו"ד  דהדרישה  בתשלומין.  במצוה  עוסק 
"עוסק במצוה", ולכן אם מחמת עסק זה ביטל תפילה ועבר זמן אותה תפילה, א"צ להשלימה 

בזמן תפילה שאחריה, כיון שבזמן התפילה ראשונה היה פטור מדין עוסק במצוה.
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1( ואין לומר דהוא ק"ו לגבי תפילין ושאר מצוות כבסי' לח, דא"כ לא היה צריך להזכיר גם הפטור מן התפילה דהוא 
ג"כ אתי בק"ו מן הק"ש.

חייב  ואעפ"כ  מתפילה,  פטור  אנוס  כל  דהא  בזה  הדרישה  על  לחלוק  כתב  הט"ז  אמנם 
בתשלומין, וה"ה עוסק במצוה, אע"פ שפטור בזמן עיסוקו במצוה, מ"מ יהא חייב בתשלומין, 
כמו כל אונס. וביאר בזה הסוכ"ד )אות נט( שמחלוקתם תלוי' באם עוסק במצוה הוא דין פטור 
או דין אונס. ותלה ב' אופנים אלו במח' התוס' והר"ן דלעיל, היינו דלר"ן עוסק במצוה פטור 
אפילו באפשר לקיים שניהם, וא"כ הוא דין פטור. ולתוס' דדוקא במקום שא"א לקיים שניהם 

א"כ הוא דין אונס, עכת"ד של הסוכ"ד.

והנה במאי דפשיטא ליה לסוכ"ד בדעת השו"ע דחתן פטור רק מק"ש ותפילה, יש לעיין, 
לכן הם   .  . נקראים עוסקים במצוה   .  . ושושביניו  "חתן  ו'( כתב –  )הל'  לח'  בסי'  דבשו"ע 
פטורים מק"ש, ואצ"ל מן התפילה ומן התפילין". ולפי"ז גם בדעת השו"ע י"ל דאע"פ שכתב 
הפטור דחתן רק לענין ק"ש ותפילה, מ"מ ק"ו הוא לתפילין ושאר מצוות ואף לשו"ע ורמ"א 

יהא חתן פטור מהם.

אמנם באדה"ז עצמו נראה כסתירה בענין זה שהרי בסי' ע' )סעי' ג( גבי כונס את הבתולה 
אדה"ז  וממה שנכנס  ומן התפילה",  וברכותיה  )רק( מק"ש  פטור  הבתולה  "הכונס את  כתב 
לפרט סוגי הפטור שהוא גם מברכות ק"ש ותפילה, )ודלא כבשו"ע שכתב בסי' זה רק הפטור 
מק"ש( אע"פ שתוכן סי' זה הוא לבאר "מי הם הפטורים מק"ש" )בלבד(, ואעפ"כ לא פירט גם 

הפטור מתפילין1 – משמע שס"ל שכאן פטור רק מק"ש ותפילה, ולא משאר מצוות. 

ב
יישוב הסתירה בדברי אדה"ז ע"פ שני אופנים בגדר פטור עוסק במצוה

ולכן נראה לומר בזה, ובהקדים דהנה בגמ' בברכות )י"א( ובסוכה )כ"ה( אמרינן, דיש שני 
לימודים בפטור דעוסק במצוה: א. בשבתך – "בשבת דידך ולא בשבת מצוה". ב' – ובלכתך 
בדרך – "בלכת דידך ולא במצוה" והפטור דחתן נתמעט מפסוק שני דבלכתך בדרך, ופירש 
רש"י בצריכותא של שני הפסוקים דהו"א דרק בשעה שעוסק במצוה ממש פטור, ולא בשעה 
עוסק  מקרי  כזה  באופן  דגם  יתירא  קרא  קמ"ל  בה,  וטרוד  המצוה  אודות  מחשב  רק  שהוא 

במצוה ופטור. 

בשני  לומר  יש  בדרך,  בלכתך  מהפסוק  שנלמד  בחתן,  דטירדא  זה  פטור  בגדר  והנה, 
אופנים: 

א. דהתורה לימדה אותנו שהטרוד במחשבת המצוה נחשב גם כן כעוסק במצוה ממש, וזה 
הוא החידוש שלא רק מי שעוסק בידים נקרא עוסק במצוה, אלא גם בטרוד במחשבה נקרא 
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מקורו  שהרי  בזה,  מדוייקת  אדה"ז  של  2( ולשונו 
בד"ה  פרש"י  ושם  דלעיל,  דברכות  בסוגיא  מפרש"י 
בעלמא  דמחשבה  דטרדא  חתן  "אבל  בדרך":  "ובלכתך 
הוא שמחשב על עסק הבתולים". ובמסכת סוכה דף כה, 
א. באותה סוגיא עצמה פרש"י בד"ה "ובלכתך בדרך": 
טרוד  אלא  עוסק  ואינו  ובטל  יושב  שהוא  חתן  "אבל 
במחשבת בעילה וכו'". ואדה"ז נקט בדוקא לשון רש"י 

הטרדא  בגדר  דס"ל  והיינו,  בסוכה,  ולא  הנ"ל,  בברכות 
איך  שחושב  המצוה  במחשבת  טרדא  שאינה  דחתן, 
לבעול )כרש"י בסוכה(, אלא שהוא טרוד מחמת המצוה, 
אין  ולכן  בתולים,  לה  ימצא  באם  יודע  שאינו  והיינו 
דעתו פנויה, וכיון שטרדא זו באה מחמת המצוה נקראת 

"טרדת מצוה" ופוטרת אותו מן הק"ש, כבפנים.

עוסק במצוה ולכן פטור מן המצוה.

והיינו  במצוה ממש,  כעוסק  הוי  המצוה מצד עצמה אע"פ שלא  מן  פוטרת  הטירדא  ב. 
מי שטרוד  גם  מן המצוה, אלא  )בגופו( במצוה פטור  מי שעוסק  רק  חידשה שלא  דהתורה 
ומבולבל מחמת המצוה, אזי טרדה זו ובלבול זה פוטר אותו מן המצוה, ורק שבאם טירדא זו 
וצער זה אינו של מצוה, אלא טירדא דרשות, אזי איבעי ליה ליתובי דעתיה ולהסיר הטירדא 
מצוה, נתחדש שאינו צריך להסיר הטירדא כדי  כדי לקיים מצוה, אבל כשהטירדא היא של 

לקיים מצוה אחרת, אלא ה"ה פטור מן המצוה מחמת הטירדא גופא. 

והיינו  דחתן,  הפטור  גבי  דלעיל  )כס"מ(  והרמב"ם  החדשא"ש  נחלקו  שבזה  לומר  ויש 
דהחדשא"ש ס"ל כאופן הב', וכ"כ מפורש. וז"ל: "דכיון דהשתא לא עסיק במצוה והטירדא 
מק"ש  פטור  לכוין,  יכול  אינו  שעי"ז  כיון  לכן  מצוה,  מחמת  באה  אלא  היא,  מצוה  לא  נמי 
)בלבד(", והיינו כנ"ל דכיון שהפטור הוא משום הטירדא ובלבול הדעת עצמו, לכן פטור רק 

מק"ש וכיו"ב שסותר את הטירדא, אבל שאר מצוות שיכול לקיימן יחד עם הטירדא חייב.

מן  פטור  שעוסק במצוה  דהוא משום  דחתן,  בסיבת הפטור  כתב מפורש  אמנם הכס"מ 
עוסק  כל  כדין  ותפילה  מק"ש  רק  ולא  המצוות,  מכל  פטור  יהא  וממילא  כדלעיל,  המצוה 
ואתי שפיר  במצוה ממש,  כעוסק  נחשב  במצוה  דלעיל, שהטירדא  הא'  כאופן  וזהו  במצוה. 

דפטור מכל המצוות.

והנה בדעת אדה"ז נראה לומר דס"ל דאיכא לשני אופנים אלו גם יחד, אלא שהוא תלוי 
בסוג הטירדא עצמה. 

דהנה בסי' תרמ )הל' יח( כתב מי שהולך לדבר מצוה . . אינו צריך לטרוח לעשות סוכה וכו' 
שכל זמן שאינו בבית, והוא "טרוד במחשבת המצוה ובתיקוניה", ה"ז נקרא עוסק במצוה וכל 
העוסק במצוה וכו'. ומשמע שבאם הטירדא היא מחמת שטרוד איך לתקן ולקיים את המצוה, 

נחשבת טירדא זו כעוסק במצוה ממש, ופטור מכל המצוות.

טרדת  אמנם בסי' ע גבי הכונס את הבתולה, כתב בזה הלשון – שהוא טרוד במחשבתו 
ונקרא  ותיקוניה  כתב שטרוד במחשבת המצוה  )ולא  הבתולים"2  "עסק  על  מצוה, שמחשב 
עוסק במצוה כבסי' תרמ(. מלשונו כאן משמע שאין ענין טירדא זו שהוא טרוד איך לקיים 
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המצוה ותיקוניה, אלא רק הטירדא עצמה שהוא טרוד באם ימצאנה בתולה כלשון הרמב"ם, 
אלא שטירדא זו כיון שבאה מחמת המצוה )כלשון החדשאנ"ש( נקראת "טירדא דמצוה" ופטור 
מחמת הטירדא עצמה. ועפ"ז מבואר בטוב מדוע הכונס את הבתולה פטור רק מק"ש ותפילה, 
והיינו משום שהטירדא בכונס את הבתולה, אינה טירדא כזו שמחשיבה אותו כעוסק במצוה 
רק  פטור  ולכן  דמצוה",  "טירדא  שנקראת  עצמה  הטירדא  מחמת  פטור  שהוא  אלא  ממש, 
ממצוות כאלו שצריכות כוונה, וכדי לקיימן עליו להסיר את הטירדא, וזה אינו מחוייב לעשות 
כיון שהוי טירדא דמצוה, אמנם בשאר מצוות דלא בעי כוונה ואין צריך להסיר הטירדא כדי 

לקיימן, שפיר יהא חייב בהם כנ"ל.

התפילין",  ומן  התפלה  מן  לומר  "ואצ"ל  כתב:  דלעיל  לח  מה שבסי'  נמי  מבואר  ועפ"ז 
והיינו משום שבסי' לח איירי בחתן ושושביניו כל ימי המשתה )וכן בסי' תרמ דטרוד במחשבת 
המצוה ותיקוניה( דאז איכא למ"ד שנקראים עוסקים במצוה ממש )ולא רק טרודים במצוה(. 
לכן כתב שפטורים מק"ש ואצ"ל מתפילה ותפילין. ולא דמי לכונס את הבתולה דהתם פטור 

רק מחמת הטירדא דמצוה, וכנ"ל.

ג
יישוב הר"ן ע"פ דיוק שהפטור הוא מהטרחא ולא מקיומה

אמנם עדיין צריך להבין בשיטת התוס' בסוכה כה, א. דכתבו שאף מי שעוסק במצוה ממש 
)כגון שלוחי מצוה(, יהי' חייב לקיים גם המצוה האחרת באם יכול לקיים שניהם. ועוד כתבו 
להוכיח את סברתם מהא דאין שייך לומר שמי שעטור בתפילין ולבוש בציצית יהי' פטור כל 

היום מכל המצוות, וע"כ דבאם יכול לקיים שניהם חייב לקיים. 

אמנם הר"ן תירץ על זה דדוקא העוסק במצוה פטור מן המצוה, ולא המקיים מצוה. 

מצוה,  למקיים  במצוה  עוסק  בין  לחלק  הסברא  מה  להבין  יש  הר"ן  של  בתירוצו  אמנם 
ומהיכי תיתי לחלק כך. והנראה לומר בזה ובהקדים: דהנה בהאי דינא גופא דהעוסק במצוה 
פטור מן המצוה, יש לברר על מה חל הפטור של העוסק במצוה, היינו האם הוא פטור מעצם 
קיום המצוה השניה, או שפטור רק מהטרחא שאינו צריך לטרוח אחר המצוה האחרת, אבל 

אין זה פטור מעצם קיום המצוה השניה.

והנה בשו"ע )סל"ח ס"ז, דקאי כשיטת הר"ן( כתב כל העוסק במצוה פטור וכו', לפי שכל 
העוסק במלאכתו של מקום לא חייבתו תורה לטרוח ולחזר אחר מצוות אחרות. וכן בסי' תרמ 
– התורה פטרתו מלטרוח ולחזר אחר מצוה אחרת, ומשמע מפורש שס"ל שהפטור דעוסק 
קיום  מעצם  שפטור  ולא  אחרת,  מצוה  אחר  לטרוח  שא"צ  מהטרחא  רק  פטור  הוא  במצוה 
המצוה הב', ולכן כשיכול לקיים שניהם בלא טרחא, יהי' מחוייב לקיים שניהם, וכמו שמסיים 

בסוף הסעי': "אבל אם אינו צריך לטרוח וכו' חייב לכנוס לתוכה )לסוכה( לאכול ולישון".
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אמנם הריטב"א )דקאי בשיטת התוס'( כתב על המשנה בסוכה )כה, א(, וז"ל: "וי"ל דהא 
קמ"ל דכשאינו יכול לקיים שניהם, אפילו בעי להניח מצוה זו ולעשות מצוה אחרת גדולה 
אידך  ולמיעבד  הא  בעי למשבק  אי  אבל  מיפטר,  איפטורי  דסד"א  בידו,  אין הרשות  הימנה 
כדבר של רשות ואסור  הרשות בידו, קמ"ל דכיון שפטור מן האחרת הרי היא אצלו עכשיו 
להניח מצותו, מפני דבר שהוא של רשות". עכ"ל. ומלשונו משמע מפורש שהפטור דעוסק 
במצוה )כשאינו יכול לקיים שניהם(, הוא פטור מעצם הקיום של מצוה האחרת, ולכן נעשית 

לגביו כדבר של רשות, שאפי' רוצה לקיימה יהא אסור לו כנ"ל.

ובעומק הענין י"ל, דהם שני אופנים בדין הפטור דעוסק במצוה, דלשיטת אדה"ז והר"ן 
הפטור דעוסק במצוה הוא דין שקשור בגוף הגברא, דכיון שגופו עוסק וטורח במלאכת שמיים, 
שוב אינו חייב עוד לטרוח במצוה אחרת. אבל הריטב"א והתוס' ס"ל, שהפטור דעוסק במצוה 
הוא דין שקשור ונובע מהמצוות עצמם, והיינו דחשיבות המצוה עצמה דורשת שיתעסקו רק 

בה, ולא יניחו אותה כדי לקיים מצוה אחרת. 

וזהו ע"ד הדין דאין מערבין שמחה בשמחה )מו"ק ח, ב( כדי לא להכחיש כוחה של שמחה 
הראשונה, ולפי"ז יהי' מובן לשיטת התוס' דגם המקיים מצוה ממש יהי' פטור מקיום מצוה 
ה"ה  הראשונה,  המצוה  ולבטל  להחליש  מבלי  השניה  המצוה  לקיים  יכול  באם  ורק  אחרת, 
ואתי  מצוות,  שאר  לקיים  מחוייב  בציצית  ולבוש  בתפילין  העטור  ולכן  לקיימה,  מחוייב 

שפיר.

אמנם בדעת הר"ן, כיון דלשיטתו הפטור דעוסק במצוה הוא דין בגברא, שטורח ועוסק 
במצוה, לכן, רק בשעה שעוסק וטורח בפועל במצוה יהא פטור, ולא כשרק מקיים המצוה בלא 

טירחא, ואתי שפיר.

ד
ביאור בעומק יותר את שיטת אדה"ז ע"פ המבואר בלקו"ש

והנה לדרך זו יש לבאר גם מח' הט"ז והדרישה דלעיל גבי תפילת תשלומין, והיינו די"ל 
דהדרישה ס"ל כשיטת התוס' דהפטור דעוסק במצוה הוא מעצם קיום המצוה, ולכן באם ע"י 
שהיה עסוק בצ"צ היה פטור מתפילת שחרית עד"מ, א"כ ה"ה פטור מעצם קיום המצוה של 

התפילה, ולכן גם לא יהא צריך תשלומין, בזמן תפילה שלאחריה. 

אמנם הט"ז ס"ל כהר"ן שפטור רק מהטרחא ולא מעצם הקיום של התפילה, ולכן באם 
לא התפלל שחרית יהא צריך להשלים תפילת שחרית בתפילת מנחה שאחריה, כי פטור רק 
בשעת הטרחא במצוה, אבל לאחר מכן שפסק מלעסוק במצוה יתחייב בתשלומין, כלומר, 

שנפטר רק מהטרחא אבל לא מקיומה, ולכן באם יוכל לחזוק ולקיימה, יקיימנה.
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אלא דעדיין יהא קשה לביאור זה, שהרי אדה"ז בסי' צג )ס"ד( פסק כהדרישה כנ"ל שגם 
עוסק במצוה, כגון העוסק בצ"צ ולא התפלל, לא יהא חייב להשלים התפילה בתפילה שאחריה 
– אע"פ שס"ל לאדה"ז כהר"ן, שפטור עוסק במצוה הוא רק מהטרחא. וא"כ, צריך ביאור איך 

פסק שא"צ בתשלומין.

ויש לומר בביאור הענין, ובהקדים הסברה בשיטה זו דהר"ן, דלכאורה מהיכי תיתי לפטור 
הגברא מלטרוח אחר המצוה בשעה שמחויב בעצם קיום המצוה, דממ"נ באם חייב לקיימה, 

צריך גם לטרוח, ואם א"צ לטרוח, אין חייב גם לקיימה. ומהיכי תיתי לחלק בזה. 

140. וחכ"ג ע' 58( דהסיבה מדוע עוסק  נ"ל בזה ע"פ המבואר בלקו"ש )חט"ו ע'  וע"כ 
ולכן  מצוות,  התרי"ג  כל  את  בעצמה  כוללת  מצוה  מפני שכל  הוא  המצוה  מן  פטור  במצוה 
כשעוסק במצוה אחת הרי בעצם מקיים גם המצוה האחרת, ומשום כך גם אין צריך לקיימה 
אלא  השניה,  ממצוה  שפטור  דין  סתם  לא  דהוא  והיינו,  הראשונה,  במצוה  עדיין  כשעוסק 

שנחשב כאילו מקיים המצוה השניה ג"כ.

אלא דזה ודאי שאי אפשר לקיים רק מצוה אחת כל הזמן, כיון דלכתחילה צריך לקיים כל 
מצוה כמו שהיא בפני עצמה, ולא כמו שכלולה במצוה אחרת, ורק דכשעוסק כבר במצוה זו 
שחייב במילא לקיימה, אזי מקיים גם המצוה השניה כמו שכלולה במצוה זו, ולכן פטור. ולפי 
ביאור זה מובן היטיב שיטות הר"ן ואדה"ז מדוע פטור רק מהטרחא, ולא מהקיום. והיינו, כיון 
שעיקר קיום המצוה השניה ישנו ע"י שמקיים המצוה הראשונה, ורק שחסר השלימות בזה 
שיקיימנה כמו שהיא בפני עצמה, ולצורך שלימות זו בלבד, אמרינן דאין צריך לטרוח בזה, 
כיון שיש לו כבר את עיקר הקיום של המצוה האחרת, וגם הוא טורח בשלימות של המצוה 

הראשונה, ופטור מלטרוח אחר השלימות של מצוה שניה.

ולפי"ז מובן נמי דבדין תפילת תשלומין ג"כ דמי להכי, שהרי כשמתפלל תפילת שחרית 
עד"מ בזמן תפילת מנחה, הרי אין זו השלמות דתפילת שחרית כמו שהיא בזמנה, ורק יוצא 
של  כזה  קיום  הרי  וא"כ,  שאחריה,  תפילה  בזמן  שכלולה  כמו  התפילה  התכללות  מכח  י"ח 
תפילת שחרית, כמו שכלולה במצוה אחרת כבר קיים, כשהיה עסוק במצוה ראשונה, ולכן אין 
צריך שוב לקיים את התפילה באופן כזה וממילא פטור מן התשלומין, ואתי שפיר גם לשיטת 

הר"ן ואדה"ז.
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איטר יד בנפילת אפיים של מנחה

הת' מנחם מענדל דורון 

א
מקור המנהג ל'נפילת אפיים'

פניהם  על  ואהרן  משה  "ויפל  ה(  יד,  )במדבר  מהכתוב  הוא,  אפיים  לנפילת  הדין  מקור 
לפני כל קהל עדת בני ישראל", ואיתא בגמרא )תענית יד, ב(: "א"ר אלעזר, לא הכל נענין 
בקריעה ולא הכל בנפילה, משה ואהרן בנפילה, דכתיב ויפל משה ואהרן על פניהם, יהושע 
וכלב בקריעה, דכתיב ויהושע בן נון וכלב בן יפונה קרעו בגדיהם". וכן ביהושע )יהושע ז, ו( 

"ויקרע יהושע שמלתיו ויפל על פניו ארצה לפני ארון ה'".

על  נפיל  לא  "ורב  אפיים:  לנפילת  בנוגע  הדינים  פרטי  מובאים  ב(  )כב,  מגילה  במסכת 
אנפיה. מאי טעמא רב לא נפיל על אפיה: רצפה של אבנים הייתה, ותניא ואבן משכית לא 
. אמר רב חייא ב"ר   . . ואיבעית אימא אדם חשוב שאני   . תתנו בארצכם להשתחות עליה 
רב הונא חזינא לאביי ורבא דכי נפלו על אפייהו מצלי אצלויי". רש"י על אתר מפרש: "על 

צידיהן, ולא נופלין על פניהן ממש לפי שאין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו".

ארצה  פניו  על  ליפול  הוא  אפיים,  נפילת  מנהג  דעיקר  הגמרא  מדברי  מינה  שמע  א"כ 
ממש, והטעם שרבא נפל על צידו דוקא, הוא משום ב' טעמים: א. לפי שיש חשש שישתחווה 
בפישוט ידיים ורגלים ע"ג רצפת אבנים, דהוי אסור מן התורה. ב. משום היותו אדם חשוב 

ואין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אא"כ נענה כיהושע.

ממש,  פניהם  על  נופלים  דאין  הגמ'  דברי  את  מביא  תיב(,  )סי'  הריב"ש  בשו"ת  והנה 
משום החשש שישתחווה בפישוט ידיים ורגלים ע"ג ריצפת אבנים, ומסיים: "ומ"מ אפשר 
זה  ואין  ורבא  אביי  ההטיה של  כדרך  בישיבה, שהיא  אפיים  בנפילת  הכל  נהגו  לומר שלזה 
כלל דרך השתחוואה", דהיינו שנתפשט המנהג דהכל מטים על צידיהם אף אנשים שאינם 
ורבא חיישי  גאון, דאביי  רבינו שרירא  )ומביא בשם  נופלים על פניהם ממש  ואין  חשובים, 
וחרב  שם  הייתה  שמא  לפניהם,  אבנים  ריצפת  שם  הייתה  שלא  אע"פ  משכית,  לאבן 
על  מטים  חשובים  שאינם  אלו  דאף  ליה  דפשיטא  חזינן  שם.  כשהיא  עליה  ונבנה   המקום 

צידיהם(. 
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ב
הדעות הסוברות שמטין לצד שמאל 

ואחרי שהכל נהגו שאין נופלים על פניהם ממש אלא בישיבה, שזהו כעין הנפילת אפיים 
וכבר  לשמאל.  או  ימין  לצד  להטות  צריך  להיכן  הספק  התעורר  צידהן,  על  ורבא  אביי  של 
בתשובות הגאונים אנו מוצאים התייחסות לדבר )שערי תשובה סימן שמ"ב(: "וששאלתם 
נפילת אפים לעולם על צד שמאל, ופניו מוטין לשמאלו על גבי קרקע, ומפני שנפילת אפים 
הוא על ענין צער צריך על השמאל, ושמענו טעם מפני ששם מלאך רע עומד וכל דבר של 
צער בשמאל ואינו מקטרג, אולי קבלה היתה בידם והמנהג שלנו כך הוא, והכי אתחזי וכלהו 
רבוותא קדמאי הכי עבדי". עולה מדבריו, שהטעם העיקרי לכך שמטים דוקא על צד שמאל 
הוא משום שכך הייתה קבלה בידם, והטעם לכך משום דכל דבר של צער הוא בשמאל ואינו 

מקטרג. 

בראשונים מובאים עוד טעמים לכך שההטייה בנפילת אפיים לצד שמאל, )ספר המנהגים 
)טירנא( מנהג של יום חול(: "ונופלין בתחנון על צד ימין אם יש תפילין בזרועו משום כבוד 
על  שכב  בעקידה  אבינו  שיצחק  לפי  שמאל,  צד  על  יפול  בזרועו  תפילין  אין  ואם  תפילין, 
יד לפני  יכנע ]עצמו[ באותו  צד שמאל. ועוד משום הסיבת שמאל ]הוא[ דרך חירות, לכן 
הקב"ה. ועוד שנאמר )שה"ש ח, ג( שמאלו תחת לראשי וגו'. ונופלין בתחנון במקום שיש ספר 
תורה על צד ימין אם יש לו תפילין ]בראשו[ ובזרועו, אם לאו יפול על צד שמאל. כן עיקר 

כדפרשתי לעיל ביום אגד"ו".

וכן ב'שבלי הלקט' )סי' ל'הובא בב"י(: "כתב בשם רבינו האי, הנופל על פניו צריך להטות 
לצד אחד, ולא יהא מוטה על צדו הימנית אלא על צדו השמאלית, והטעם משום דהסיבת 
מלך  כבן  הצד שנראה  באותו  הילכך  ומלכים,  חורין  בני  הסיבת  הסיבה, שהיא  שמאל שמה 
ואיש חורין צריך ליכנע לפני המקום, והר"ם נתן סימן לדבר על שם שמאלו תחת לראשי, וה"ר 
בנימין פירש הטעם לפי שמצינו כשאדם מתפלל שכינה מימינו, דכתיב )תהילים קכא, ה( יי' 
צלך על יד ימינך וכתיב שויתי יי' לנגדי תמיד וכו', נמצא כשהוא מוטה על שמאלו פניו כלפי 
שכינה, ואם היה מוטה על צדו הימני היה היפך, ולא יתכן לעבד להטות אחוריו כלפי אדוניו".

ג
הדעות הסוברות שמטין לצד ימין, ושקו"ט בדעת רב נטרונאי 

באשכנז,  והונהג  ימין  לצד  להטות  דיש  הסוברת  שיטה  מופיעה  סקל"א(  )או"ח  בטור 
ואפשר דמוכיח כן מהמדרש: "ולאחר שיסיים ש"ץ חזרת תפלה נופלים על פניהם ומתחננין 
. . ורב נטרונאי כתב וז"ל: הנופל על פניו צריך לתלות פניו למעלה מן הקרקע כדי שלא יהא 
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נראה כמשתחוה לשלפניו, ואדם חשוב לצד שמאל ומגביה צד ימין, ובאשכנז נוהגין להטות 
על צד ימין והכי איתא במדרש במקרא ד'וימינו תחבקני', ואיתמר נמי במגילה בפרק הקורא, 
אמר רב חייא ב"ר הונא חזינא לאביי ורבא דכי נפלו על אפייהו מצלי אצלויי, פי' היו מטין על 

צדיהם".

הבית יוסף על אתר דן בדברי רב נטרונאי, מאי טעמא דדוקא יטה לצד שמאל, האם משום 
נטרונאי  דרב  "רבינו מפרש  כגון:  או משום טעמים אחרים  כאינו משתחווה,  נראה  כך  דרק 
תרתי קאמר חדא שצריך לתלות פניו למעלה מן הקרקע כדי שלא יהא נראה כמשתחוה על 
הרצפה, ותו קאמר דאדם חשוב צריך להטות על צד שמאל כדי שאע"פ שיהיו פניו מודבקות 
ברצפה לא יהא נראה כמשתחוה, וכתב רבינו דהכי איתמר במגילה דאביי ורבא מצלי אצלויי, 
אלא דלפי זה לא היה צריך רב נטרונאי לכתוב באדם חשוב אלא מטה על צדו, דכיון דטעמא 
משום שלא יהא נראה כמשתחוה על הרצפה כך שוה הטיית ימין כמו הטיית שמאל, וצריך 
וכן  הרצפה,  על  כמשתחוה  נראה  שיהא  מפני  ולא  הוא  אחר  מטעם  דקאמר  דשמאל  לומר 
נראה ממה שכתב ה"כל בו" בסימן י"א )ח( כתב הר"מ שמענו מרבותינו שלפיכך לא ידביק 
וכדין  ימין  צד  ומגביה  נוטה לצד שמאל  ואדם חשוב  פניו בקרקע משום אבן משכית,  אדם 
נוהגים רבנן למיעבד, והטעם כי כך היו מרביצין התמיד כששוחטין אותו על שמאלו, וכל מי 
ששוחט מרביץ הבהמה על שמאלו. ומ"ש רבינו ובאשכנז נוהגים להטות על צד ימין, והכי 
כי  הימין  מטין  אנו  לשונו  וזה  רכא(  )עמ'  שכ"ד  בסימן  הרוקח  כתב  כן  וכו'.  במדרש  איתא 
השכינה כנגד האדם )תהלים טז, ח( שויתי יי' לנגדי תמיד, וכשמוטה על ימינו והשכינה כנגדו 

שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. 

וכן כתב הריב"ש בתשובה )סי' תיב( וזה לשונו: רש"י כתב בשם רבותיו שראוי שתהיה 
ההטיה לצד ימין מדכתיב )שה"ש ב, ו( שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, וכן הוא בבראשית 
רבה", עכ"ל. א"כ מובן מדבריו שהטעם לזה שמטים לצד שמאל הוא לא על מנת שכך יראה כלא 
משתחווה, אלא מטעם אחר כבפנים, וכן הביא עוד סימוכין למנהג אשכנז שמטים לצד ימין. 

ד
מחלוקת המחבר והרמ"א איך נוהגים למעשה, ודעת אדה"ז בזה 

צד  על  להטות  "נהגו  ס"א(  סקל"א  חיים  )אורח  פוסק  ערוך  בשולחן  יוסף  הבית  אמנם 
והעיקר להטות בשחרית  ימין,  "וי"א דיש להטות על צד  כותב  והרמ"א בהגהותיו  שמאל", 
תפילין  לו  כשאין  או  ובערבית  תפילין  כבוד  משום  ימין  צד  על  בשמאלו  תפילין  לו  כשיש 
נוקט שצריך להטות על צד שמאל,  בשמאלו, יטה על שמאלו", דהיינו שהמחבר בכל זאת 
ימין )משמע דמשום כבוד התפילין(,  אך הרמ"א עושה כעין פשרה שבשחרית יטה על צד 

ובשחרית כאשר אין לו תפילין, יעשה כפי שהמחבר פסק שייטה על צד שמאל.
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הט"ז על אתר מתעכב על פשרת הרמ"א וכותב: "והעיקר להטות כו' – כ' בלבוש וז"ל 
"ואני שמעתי הפשרה שגם בשחרית כשיש תפילין בראשו יפול על צד שמאלו, אלא שיטה 
ראשו מעט לצד ימין, ובמנחה יטה ראשו לצד שמאל, וכן ראיתי נוהגין, וכן ראוי לנהוג שלפי 
הקבלה יש בו סוד". עכ"ל. וכיון שאין כאן ראיה ברורה לשום סברא אין לנו לשנות ממה שנהגו 
המגן  וכן  לשנות".  אין  ע"כ  ידיעה  לחסרון  נחשב  יהי'  והמשנה  רמ"א,  כפשרת  העולם  רוב 
אברהם על אתר: "והעיקר וכו' – יש טעם לזה ע"פ הקבלה, ובלבוש כתב שגם בשחרית נופלין 
על צד שמאל, אלא שנוטה מעט לצד ימין, וכן נכון ע"פ הקבלה". עכ"ל. וברקנ"טי כתב: "על 
פי קבלה ליפול על ימין, ולכן אין לזוז ממנהגים שכתבו מנהג קדמונים, כתב מטה משה ש"ץ 
יטה בראשו לצד התיבה, והוא הדין מי שיושב בצד המנורה לפני הארון". מדברי הט"ז והמג"א 
)והרקנ"טי( יוצא, דמאחר ואין הוכחה ברורה להיכן מטין לפיכך יעשו הפשרה כדעת הרמ"א.

ודעת  ועמ"א  אות  כו'. דהם  כדעת המחבר "תפלין  ופוסק  זו  אינו מקבל פשרה  והגר"א 
ש"ע עיקר". ולהלכה נפסק במשנה־ברורה כדעת הרמ"א "והעיקר וכו' – וכן דעת הט"ז ומ"א 
)ואפילו להגר"א דסובר דהעיקר כהמחבר דתמיד  נהגו העולם,  וכן  זה  שאין לשנות ממנהג 
על שמאל, מ"מ אם מתפלל בביהמ"ד והעולם נוהגין כהרמ"א, מ"מ אסור לשנות משום לא 
תתגודדו(. 'ובערבית' – ר"ל לצד ערבית דהיינו במנחה שאין אנו נוהגין להניח תפילין, ומי 
שמניח תפילין גם שם יפול על ימינו, ועיין בח"א )=חיי אדם( שמצדד דאז יוכל לסמוך על 
דעת הגר"א וליפול על שמאלו". ובביאור הלכה מוסיף "להטות על צד שמאל – ענין ההטיה 
הוא משום דבימיהם היו נוהגים ליפול על פניהם ארצה על הרצפה, משום הכי היו צריכים 
מדינא להטות על אחד מהצדדין, שלא יהא נראה שמשתחוה לאבן משכית שהוא אסור מן 

התורה, ומשום הכי גם אנו נוהגים להטות בנפילת אפים".

בשולחן ערוך אדה"ז )או"ח סי' קל"א( סוף סעיף א' פוסק כשיטת הרמ"א, וז"ל: "ונהגו 
ולא על שמאלו משום כבוד התפילין שבשמאלו,  ימינו,  במדינות אלו להטות בשחרית על 
ובמנחה או אפילו כשאין לו תפילין בשמאלו מטה על שמאלו". ונראה דפסק כך על פי הכלל 
שהתווה בתחילת הסעיף, וז"ל: "וגם עיקר נפילת אפיים הוא מנהג שנהגו כל ישראל מימות 
עולם, אעפ"כ אינה חובה אלא רשות, לכן כל הלכותיה תלויות במנהג". ולכן מדגיש בדבריו 
נהגו במדינות אלו, מכיון שהכל הולך אחר המנהג, ובמדינות אלו נהגו כדעת הרמ"א, לכן פסק 

שכך צריך לנהוג.

אם כן יוצא לנו אפוא ו' טעמים להטיית הראש לצד שמאל, וג' טעמים להטיית הראש 
לצד ימין בנפילת אפיים.

)מפני ששם  עושים בשמאל  צער  ענין של  כל  א.  לצד שמאל:  הראש  להטית  הטעמים 
מלאך רע עומד וכו'(, – תשובות הגאונים. ב. יצחק אבינו שכב על צד שמאל בעקדה, – ספר 
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המנהגים טירנא. ג. הסבת שמאל הוא דרך חירות לכן יכנע עצמו באותו יד – ספר המנהגים 
כל  ה.  טירנא.  המנהגים  ספר   – לשמאל(  )להטות  לראשי  תחת  שמאלו  שנאמר  ד.  טירנא. 
פי הקבלה –  ו. לצד שמאל על  יוסף.  בית  וכו' –  מי ששוחט מרביץ את הבהמה לשמאלו 
דרכי משה בשם רבנו בחיי פ' קרח. ומאידך גיסא הטעמים מדוע מטין לצד ימין: א. שנאמר 
וימינו תחבקני )מנהג אשכנז – להטות לימין( – טור, ריב"ש, והרוקח. ב. לפי שמצינו כשאדם 
יי' צלך על יד ימינך – שבלי הלקט בשם  מתפלל שכינה מימינו, דכתיב )תהילים קכא, ה( 

הר"ר בנימין. ג. ע"פ הקבלה ליפול על ימין – רקנט"י. 

ה
ספק בדין האיטר בנפילת אפיים

מהנ"ל משמע דבשחרית לפי רוב הדעות ההטיה צריכה להתבצע לשמאל )למעט המחבר 
והגר"א(, ובשחרית מכיון שיש לו תפילין, מטה לצד ימין מפאת כבודם ובמנחה מטה לצד 

שמאל. אלא שכ"ז לגבי כל אדם, ויש לעיין לגבי איטר מה יהי דינו. 

בפשטות בשחרית אין מקום לספק היות והוא מניח תפילין ביד שמאל שלו, "ידו הכהה" 
)שהיא ימין של כל אדם(, לכן משום כבוד התפילין יטה לצד שמאל של כל אדם. אבל במנחה 
לכן  אדם,  כל  ימין של  היא  ויד שמאל שלו  נאמר שמכיון  האם  ינהג,  כיצד  הספק  מתעורר 
כבוד  מפאת  בשחרית  הוא  שהשינוי  שנאמר  או  אדם,  כל  של  ימין  לצד  ראשו  יטה  במנחה 

התפילין, ולכן מטה לשמאלו, אך במנחה אין הכי נמי שינהג ככל אדם.

הפרי מגדים הרגיש בענין ונשאר בספק )במשבצות זהב על אתר(, וז"ל: "הלכך, בשחרית 
מפני תפילין אי אפשר, מטה על ימינו, ובמנחה או באשמורת בסליחות על שמאלו, כי יש 
הרבה טעמים שיטה לשמאלו. והמניח במנחה תפילין יטה על ימינו. ומי שאין לו תפילין של 
יד בשחרית יטה על שמאלו. ובאיטר יד בשחרית פשיטא לי דאזלינן בתר ימין דידיה ]ולכן 

יטה על שמאל של כל אדם[ ובמנחה מספקא לי".

וכן באינציקלופדיה תלמודית בערך 'איטר' נשאר בספק וז"ל: "נפילת־אפים: בשחרית, 
שנוהגים ליפול על צד ימין, מפני שבשמאל מניח תפילין, האטר מטה בימין שלו, ובמנחה 

שנוהגים להטות בשמאל, יש להסתפק באיטר". 

ו
 חילוק בנוגע לאיטר בין דינים התלויים ברגילותו, 

לבין שאינם תלויים ברגילותו
ונראה לומר, ובהקדים טעם החילוק באיטר יד ימינו, בין דינים השייכים לתפילין, לולב, 
קינוח הצואה, כוס של ברכה וכו', שעושה בימין שלו. לבין דינים השיכים להסיבה – בליל 
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והביאור  וכדו', שאין בהם חילוק ועושה בשמאל של כל אדם.  הסדר, שינה על צד שמאל, 
בזה, בתפילין, לולב, קינוח הצואה וכו', הם דברים התלויים ברגילותו, כלומר כשכתוב בתורה 
בנוגע לתפילין "ידך", ודרשו רז"ל יד כהה, וכן בנוגע ללולב שצריך להיות ביד החשובה, וכן 
לא יקנח בימין שלו מפני שאוכל בה וכו', כל הסיבה שהוא לא הולך כשאר האדם בדברים אלו 
היא מחמת כך שבדינים אלו, זה תלוי האם לגביו היא נחשבת ידו החשובה או לא, ולכן היות 

והוא איטר לגביו תהיה שמאל ידו החשובה. 

ואילו בהסיבה בליל הסדר, שינה על צד שמאל וכדו', הם דברים שאינם תלויים בחשיבות 
היד אלא זה שווה בכל אדם. וכגון בהסיבה בליל הסדר שהצורך להסב הוא משום שמא יקדים 
קנה לוושט, וכפי שכתב המשנה ברורה להדיא )סי' תעב( "ד'חמירתא סכנתא מאיסורא' ואין 
חילוק בשמאלי בהסיבה", ולכן במקרים כגון אלו אין שום חילוק בין איטר לשאר כל אדם, 

)שינה על צד שמאל וכו'(. 

והראיה לחילוק בין כאשר הסיבה היא בגופו, בדבר התלוי בו, לבין כשאין הסיבה תלויה 
"]כשפוסע עוקר רגל שמאל תחילה[, הטעם  )סי' קכג ס"י(:  בו, מצינו במג"א הל' תפילה 
משום דמסתמא עוקר אינש כרעי' דימינא ברישא, לכן בשמאל דמראה כאלו כבד עליו ליפטר 
מלפני המקום, ומה"ט אטר רגל עוקר שמאלו שהוא ימין דעלמא תחלה, ואפשר עוד לומר 
הטעם דצריך לפסוע לימין השכינה תחילה ואם כן ]איטר[ צריך לפסוע בשמאל תחלה" – 
דהיינו אם הסיבה היא בגופו – שרגילותו לפסוע בימין )או בשמאל( תחילה כשנפטר מהמלך, 
צריך לעקור תחילה את רגלו השניה, ויש חילוק בין איטר רגלו לשאינו, אבל אם הסיבה היא 
איטר  בין  כלל  חילוק  אין  השכינה"(,  לימין  )"לפסוע  וברגילותו  בו  תלויה  ואינה  ממנו  חוץ 

לשאינו.

ז
ע"פ הנ"ל מוכח שאיטר מטה במנחה על צידו השמאלי

והשתא צריך לברר בנוגע להטיה בנפילת אפיים, האם זה מסוג דינים שהם מחמת רגילות 
האדם, או שזה לא תלוי ברגילותו. ונראה, שדמי לסוג דינים שאינם תלויים ברגילותו, מכיון 

שרוב הטעמים שמצינו הם דברים שאינם תלויים ברגילות האדם וכדלהלן.

ויש להקדים ולהביא שוב בקצרה, את הטעמים מדוע מטין לצד שמאל: א. כל ענין של 
צער בשמאל, מפני ששם עומד מלאך רע, סיבה זו לא תלויה ברגילותו, אלא כי שם מלאך 
תלויה  לא  בפשטות  זו  סיבה  גם  בעקדה,  שמאל  צד  על  שכב  אבינו  שיצחק  מפני  ב.  וכו'. 
ברגילותו. ג. הסבה לשמאל דרך חירות היא, לכן ייכנע עצמו באותו יד, הרי שבהסבת ליל 
הסדר, למרות שאף היא צריכה להיות דרך חירות, מטה האיטר לשמאל, וכפי שכתב במאמר 
חמץ להרשב"ץ: "שמא יקדים הקנה לוושט, קאי אהסבת ימין שהוושט הוא בימין כנגד הכרס, 
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והקנה הוא בשמאל כנגד הלב שהוא תלוי בו והוא בשמאל, ולפי זה איטר ג"כ מסב בשמאל 
כל אדם אעפ"י שהוא ימינו, ויאכל בימין כל אדם אעפ"י שהוא שמאלו". מהרשב"ץ למדים 
שההסבה לצד שמאל היא משום סכנה ואינו תלוי ברגילותו. ד. מפני הכתוב "שמאלו תחת 
לראשי", לכן אנו מטין לצד שמאל, גם כאן הסיבה שמטין אינה מפני רגילותו, אלא מפני שכך 
כתוב בשיר השירים. ה. כאשר שוחטים את הבהמה שוחטים אותה על צד שמאל, ולכן אנו 
ג"כ מטין לצד שמאל, כדי שנכנע לה' כמו הבהמה לפני השחיטה, ומוכח בפשטות שגם טעם 
זה לא מצד רגילותו אלא להדמות להכנעת הבהמה. ו. ע"פ הקבלה צריך להטות לצד שמאל 
ע"כ  בדבר.  וצ"ע  איטר לשאינו,  בין  לחלק  סיבה  אין  ובפשטות  הח"ן,  לחכמי  הידוע  מטעם 
בין איטר  והעולה מהטעמים דאין לחלק  הבאנו את הטעמים לסוברים שמטין לצד שמאל, 

לשאינו איטר. 

"וימינו  ובהקדים טעמיהן: א. מפני הכתוב  ימין  נראה לדעות הסוברות שמטין לצד  וכן 
תחבקני", וכן ג"כ הטעם הב. מפני הכתוב "ה' צלך על יד ימינך", ב' טעמים אלו הוא מפני 
שכך נאמר בכתוב, ולא מפני רגילותו או דבר שתלוי בחשיבות ידו החזקה "שמאל". ג. ע"פ 
הקבלה צריך להטות על צד ימין כנראה גם בקבלה הדעות חלוקות, כי כנ"ל ע"פ הקבלה נאמר 
לצד שמאל, אך מכל מקום אף כאן הסיבה אינה תלויה בחשיבות ידו החזקה, אלא מפני טעם 

הידוע ליודעי ח"ן.

בשמאלו,  מנחה  של  אפיים  בנפילת  מטה  יד  דאיטר  להכריע  יש  לכאורה  הנ"ל  כל  ע"פ 
זה אינו נכתב אלא להלכה אך לא  וכל  והן לרמ"א )שהיא שיטת אדמו"ר הזקן(.  הן למחבר 

למעשה, ולהלכה למעשה ישאל בעצת רב מורה הוראה. 

אגב יש להעיר דהרב משה פינשטיין זצ"ל מגדולי הפוסקים בזמננו, נתן פתרון לצאת ידי 
כל הדעות ואף בשחרית, הן למחבר והן לרמ"א, והוא שבשעת נפילת אפיים יטה על שתי ידיו 
כשהן כרוכות )שו"ת אגרות משה או"ח ח"ה סימן כ(, וז"ל: "מה שראו אותי בנפילת אפיים 
ששתי ידי הם כמו כרוכות זה בזה, מונחות על השולחן שעלייהו אני נופל, הנה איני משנה 
ובמנחה  ימין,  צד  יטה ראשו על  ביד שמאלו  מהכרעת הרמ"א, דבשחרית שלבוש בתפילין 
שאין אנו נוהגין להניח תפילין, יטה על שמאלו, אבל כיון שאיכא אלו שנוטין גם בשחרית על 
צד שמאל כהמחבר משום שכן היה נוהג הגר"א ואין חוששין אף כשהקהל עושין כהרמ"א לכן 
אני נופל כששתי ידי כרוכות, שלא ניכר כל כך לאיזה צד אני נוטה. ואין בזה משנה ממנהג 

ביהכ"נ הנוהגים כרמ"א, כיון שניכר בעצם למי שמעיין היטב". 

ומה  התפילין,  כבוד  מפני  הוא  בשמאל,  יטה  שלא  פסק  שהרמ"א  הסיבה  כל  הרי  וצ"ע 
הועלנו בכך שיכרוך את ידו השמאלית הרי אין זה כבוד התפילין, ואיך יוצא ידי דעת הרמ"א, 

אולי כיון לכך כפי שכותב בסוף דבריו שלמעיין היטב ניכר לאן מטה, ועדיין צ"ע.
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2( ד"ה "של גליות".1( ביצה ד, ב.

בענין יום טוב שני של גליות באה"ק

הת' משה סעדיה ליבעראוו
 שליח בישיבה

א
 דברי הגמ' דיו"ט שני של גליות כיום 

הוא משום מנהג אבותינו בידינו
איתא במס' יו"ט1: "אתמר, שני ימים טובים של גליות, רב אמר נולדה בזה מותרת בזה, ורב 
אסי אמר נולדה בזה אסורה בזה. לימא קא סבר רב אסי קדושה אחת היא? והא רב אסי מבדיל 
מיומא טבא לחבריה! – רב אסי ספוקי מספקא ליה, ועביד הכא לחומרא והכא לחומרא. אמר 
רבי זירא כותיה דרב אסי מסתברא, דהאידנא ידעינן בקביעא דירחא וקא עבדינן תרי יומי. 
הכותים  משקלקלו  משואות,  משיאין  היו  בראשונה  דתנן  מסתברא.  דרב  כותיה  אביי  אמר 
התקינו שיהו שלוחין יוצאין. ואילו בטלו כותים עבדינן חד יומא, והיכא דמטו שלוחין עבדינן 
חד יומא. – והשתא דידעינן בקביעא דירחא מאי טעמא עבדינן תרי יומי? – משום דשלחו 

מתם הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם, זמנין דגזרו שמדא ואתי לאקלקולי". 

ופי' רש"י2: "שאין עושין אותו אלא בני גליות הרחוקים מבית דין, ואין השלוחין יכולין 
להגיע אצלם מראש חדש עד יום טוב, להודיעם באיזה יום נקבע החודש, אם ביום שלשים אם 
ביום שלשים ואחד, ועושין שני ימים יום טוב מספק, ומדאורייתא ביום הראשון שבתון וביום 

השביעי שבתון, ותו לא".

היינו, דפליגי רב ורב אסי מהו גדרו של יו"ט שני של גליות, דרב ס"ל שאין הכוונה שבשני 
הימים ישנה קדושה אחת, אלא הקדושה נמצאת או ביום הראשון או ביום השני, ורק מספק 
אנו חוגגים יומיים, ולכן אם נולדה הביצה ביום הראשון הרי היא מותרת ביום השני. אך רב 
אסי מסופק בדבר. ומביאה הגמ' ראיה לשיטתו של רב אסי. מהא שלמרות שכעת אנו סופרים 
רב  של  לשיטתו  ראיה  הגמ'  מביאה  לאחמ"כ  ימים.  שני  אנו  חוגגים  אעפ"כ  החשבון,  ע"פ 
מזה שבתחילה היו מודיעים ב"ד את קידוש החודש ע"י הדלקת מדורות, ועי"ז היו יודעים 
זמנה של קידוש החודש אף בחו"ל, אך משקלקלו הכותים היו מודיעים ב"ד מתי קידשו את 
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3( כא, א.
4( ועיין בספר ליקוטים על הרמב"ם )נדפס ברמב"ם 

הוצאת "פרנקל"( ע' תרלב )פ"ה הל' י"א(.

5( בהבא לקמן עיין באניקלופדי' תלמודית ערך "יום 
טוב שני של גליות" )חכ"ג עמ' ק ואילך(.

החודש ע"י שלוחים, וממילא במקום שהיו השלוחים מספיקים להגיע היו חוגגים יום אחד, 
שאם  יוצא  ולפי"ז  ימים,  ב'  מספק  חוגגים  אזי  להגיע  הספיקו  השלוחים  שאין  במקום  אך 
הכותים לא היו מקלקלים, אזי היו עושים בכל מקום יום אחד, ורק מצד הספק חוגגים בחו"ל 
ב' ימים, והסיבה שאף כיום שאנו מקדשין ע"פ החשבון, אעפ"כ חוגגים בחו"ל יומיים, הוא 

משום מנהג אבותיכם בידיכם.

ובגמ' ר"ה3: "מכריז ר' יוחנן, כל היכא דמטו שלוחי ניסן )שב"ד שולחין לגולה להודיע יום 
שקדשוהו, וכל מה שהן יכולין לילך הם הולכין עד הפסח, וכן בתשרי עד סוכות חוץ משבתות 
אתה  ואי  מחלל  אתה  קריאתם  על  )ע"ב(  בפירקין  כדתנ'  לשלוחין  לחלל  ניתנו  שלא  ויו"ט 
מחלל על קיומם, לפיכך שלוחי ניסן מגיעין למקום שאין שלוחי תשרי מגיעין, שהרי אין יו"ט 
בנתיים לעכבם, ובתשרי יש ר"ה ויוה"כ שאין השלוחין הולכין בו – רש"י(, ולא מטו שלוחי 

תשרי4 ליעבדו תרי יומי )טבי ואע"פ שהגידו להם השלוחין יום קביעתו – רש"י(".

היינו, דאף במקום שהגיעו השלוחים דחודש ניסן, ויודעים בבירור מתי קידשו את החודש, 
דבחודש תשרי  )משום  אינם מגיעים  טובים מפני ששלוחי תשרי  ימים  עושין שני  אעפ"כ, 

ישנם מועדות, שבהם השלוחים מתעכבים(.

ומכל הנ"ל יוצא, שהטעם שבחו"ל עושים יו"ט שני של גליות, הוא משום שבמקומות אלו 
לא היו מגיעים שלוחי ב"ד להודיע מתי קידשו את החודש, ולכן היו חוגגים מספק ב' ימים, 
וגם כיום שמקדשים ע"פ החשבון, אותם מקומות שהיו עושים יום טוב שני, ממשיכים לנהוג 

כן משום מנהג אבותיכם בידכם. 

 ב
 שיטת הרמב"ם דבמקום 

שלא הגיעו שלוחי ב"ד עושין ב' ימים אף בא"י
וז"ל: "זה שאנו עושין בחוצה לארץ  בהלכות יום טוב )פ"א הכ"א(  והנה5, כתב הרמב"ם 
כל יום טוב מאלו שני ימים מנהג הוא, ויום טוב שני מדברי סופרים הוא ומדברים שנתחדשו 
בגלות, ואין עושין בני ארץ ישראל שני ימים טובים אלא בראש השנה בלבד, ובהלכות קידוש 
החדש מספר זה, נבאר עיקר מנהג זה ומאי זה טעם עושין ראש השנה שני ימים בכל מקום". 

תלוייה  אחד  טוב  יום  עשיית  "אין  וז"ל:  כתב,  ואילך,  ה"ט  החודש  קידוש  מהל'  ובפ"ה 
בקריבת המקום, כיצד אם יהי' מקום בינו ובין ירושלם מהלך חמשה ימים או פחות שבודאי 
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אפשר שיגיעו להן שלוחין, אין אומרין שאנשי מקום זה עושין יום טוב אחד, שמי יאמר לנו 
שהיו השלוחים יוצאין למקום זה, שמא לא היו השלוחים יוצאין למקום זה מפני שלא היו שם 
ישראל ואחר שחזרו לקבוע על החשבון ישבו שם ישראלים שהן חייבין לעשות שני ימים, או 
מפני שהיה חירום בדרך כדרך שהיה בין יהודה וגליל בימי חכמי משנה, או מפני שהיו הגוים 

מונעין את השלוחין לעבור ביניהן". 

ובהל' יו"ד ממשיך: "ואילו היה הדבר תלוי בקריבת המקום היו כל בני מצרים עושין יום 
אחד, שהרי אפשר שיגיעו להם שלוחי תשרי, שאין בין ירושלם ומצרים על דרך אשקלון אלא 
מהלך שמנה ימים או פחות וכן רוב סוריא, הא למדת שאין הדבר תלוי בהיות המקום קרוב". 

ובהל' י"א: "נמצא עיקר דבר זה על דרך זו כך הוא, כל מקום שיש בינו ובין ירושלם מהלך 
יתר על עשרה ימים גמורים עושין שני ימים לעולם כמנהגם מקודם, שאין שלוחי כל תשרי 
ותשרי מגיעין אלא למקום שבינו ובין ירושלם מהלך עשרה ימים או פחות, וכל מקום שבינו 
ובין ירושלם מהלך עשרה ימים בשוה או פחות שאפשר שהיו שלוחין מגיעין אליו, רואים אם 
אותו המקום מארץ ישראל שהיו בה ישראל בשעת הראייה בכבוש שני כגון אושא ושפרעם 
ולוד ויבנה ונוב וטבריה וכיוצא בהן עושין יום אחד בלבד, ואם אותו המקום מסוריא כגון צור 
ודמשק ואשקלון וכיוצא בהן, או מחוצה לארץ כגון מצרים ועמון ומואב וכיוצא בהן, עושין 

כמנהג אבותיהן שבידיהן אם יום אחד יום אחד, ואם שני ימים שני ימים". עכ"ל בספרו היד.

היינו דשיטת הרמב"ם היא: דאף בא"י, בכל מקום שהשלוחים לא הגיעו, אף אם הוא נמצא 
קרוב לירושלים והיו יכולים להגיע אך בפועל לא הגיעו, כגון: שלא היו גרים שם ישראל, או 
שהיה שעת חירום )שיש תגרה בין המלכיות, ולא היו מרשים לעבור ממקום אחד לשני(, או 

שהגוים לא היו מרשים לשלוחין לעבור, בכל המקומות הללו עושים יו"ט שני של גליות. 

כי   .  . דופי  שום  זה  במנהגם  "אין  וז"ל:  כתב,  קו  סי'  )להרמב"ם(  הדור"  "פאר  ובשו"ת 
האידנא כל מקום שיסופק אם היו באים השלוחים או לא, צריך לעשות שני ימים טובים, כי 
זה תלוי במה שהי' מנהג אבותיהם, ואפשר שהי' מקום קרוב לירושלים ולא יבואו השלוחין, 

או מפני סכנת הדרכים או כי הגויים מונעים אותם . .". 

וכן ב"תשובות הרמב"ם" )הוצאת פריימן( סי' קכה כתב, וז"ל: "מה שהם עושים בזה נכון, 
ואינם עוברים בשום פנים לא בתפלתם ולא בקידוש וזמן, לפי שכל מקום שלא יתבאר לנו בו 
בביאור ללא ספק שהיו שלוחין באין אליהם, חייבים לעשות שני ימים טובים, ומהיות ישראל 
בעיר מן הערים הקרובות לירושלים באותה העת לא יתחייב שהיו השלוחים באין לשם, לפי 
שהיו אולי יחידים, או היה שם חרום בדרכים, או היו הגוים מונעים השלוחים מלהכנס לאותם 
עד  לירושלים  הקרוב  מקום  שכל  לפי  לבד,  המנהג  אלא  הענין  בזה  העיקר  ואין  המקומות, 
יום אחד  שיוכלו השלוחים להגיע לשם, אם היה מנהג אבותיהם תמיד מדור לדור לעשות 



שערי ישיבה338

6( שו"ת עטרת פז חלק ראשון כרך ג – חו"מ ס"י. 
7( פסחים נ, א.

8( פי"ד בענין גבולות ארץ ישראל לענין ב' יו"ט.

יתמידו בזה, ואם היו שני ימים יתמידו בזה, ויתפללו ויברכו בשני הימים כבני הגלות כולם, 
וזה כולו יתבאר מהלכות קדוש החודש מחיבורנו הגדול". 

יומיים  היינו כנ"ל, דאף במקומות שיש ספק אם באו לשם השלוחים או לא, יש לנהוג 
יו"ט, מפני מנהג אבותינו בידינו. 

ולסיכום מדבריו של הרמב"ם – הן בספרו היד והן בתשובותיו – משמע שדין יו"ט אחד 
שייך רק במקומות שברור ששם באו השלוחין, וע"כ נהגו אז באותן מקומות יום אחד. וע"כ: 

יותר מכדי הילוך עשרה ימים )של אדם בינוני( מירושלים עושין שני  א( מקומות שהן 
ימים. 

כן  גם  עושין  א"י  במדבר  שנתחדשה  עיר  היא  אבל  הנ"ל,  תחום  בתוך  שהן  מקומות  ב( 
כנ"ל. 

ג( מקום בתוך תחום הנ"ל אבל מסופק אם באו שם השלוחין )הן מצד זה שאולי הי' חירום 
בדרך או אולי לא שכנו בה ישראל בכלל( עושין ג"כ יומיים יו"ט. 

וכן נראה מלשונו הל' י"א שאין חילוק בזה בין א"י לחו"ל. וטעם הדבר שבמקום מסופק 
עושין ב' ימים מפרש הרמב"ם בהל' י"ב שהולכין אחר רוב העולם. 

ג
דעת הראב"ד והכפתור ופרח כשיטת הרמב"ם

והנה נראה לומר, דאף לשיטת הראב"ד ס"ל כהרמב"ם, והוא ע"פ הידוע6 דבכל מקום שלא 
וכן משמע ממה שמשיג על המאור הקטן7  כוותיה,  השיג הראב"ד על הרמב"ם ש"מ דס"ל 
וז"ל: "והני דנחתי ממערבא אסור להו למעבד עבידתא ביום טוב שני אמר אברהם: זה רוח 

שקר. שאין בכל הגולה ולא בארץ ישראל מי שלא ינהוג שני ימים טובים של גליות".

היינו, דס"ל שאף בא"י נוהגים יום טוב שני של גליות.

של  טובים  ימים  "ושני  וז"ל8:  ופרח",  "כפתור  בספרו  הפרחי  אשתורי  ר'  פוסק  וכמו"כ 
ימים בלא ספק.  ימים, עושין שני  יותר על עשרה  כל עיר שהיא רחוקה מירושלים  גליות, 
וכל מקום שהוא פחות מזה המרחק, אם המקום ההוא מארץ ישראל שהיו בה בשעת הראיה, 
עושין יום אחד, כגון אושא, ושפרעם, לוד, ויבנה, נוב, וטבריה. ואם המקום מסוריא, כצור, 
ודמשק, ואשקלון. או מחוצה לארץ, כמו מצרים, ועמון, ומואב, וכיוצא בהם. עושין כמנהג 
אבותיהם אם יום אחד יום אחד, ואם שני ימים שני ימים. ומקום שבינו ובין ירושלם ]עשרה 
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9( סוכה מג, א.

ימים או[ פחות, והיא סוריא או חוצה לארץ ואין להם מנהג או שהיא עיר שנתחדשה במדבר 
ארץ ישראל, או מקום ששכנו בו ישראל עתה, כלומר, שלא היו שם בשעת הראיה, עושין שני 

ימים כמנהג רוב העולם. כן כתב הר"ם ז"ל הלכות קדוש החדש פרק ה' )הלכה יא־יב(".

היינו, דס"ל כשיטת הרמב"ם שבכל מקום שלא היו מגעים השלוחים, כגון: עיר שנתחדשה 
במדבר א"י, או שלא היו שם בנ"י, עושים יום טוב שני של גליות.

ד
שיטת הריטב"א דבכל מקום בא"י עושים יום אחד

אך הנה מצינו בחידושי הריטב"א דפליג על הרמב"ם וס"ל דבכל מקום בא"י עושים יום 
אחד, וז"ל9: "מיהו אכתי ק"ל דהשתא ידעינן בקביעא דירחא מפני החשבון שבידינו אמאי לא 
דחי שבת יום ראשון שהוא מן התורה, דהא אמרת דכל היכי דהוי מדאורייתא וידעינן בקביעא 
דירחא לית לן גזירה דרבה, וטעמא דלא הוי דחינן מעיקרא, היינו משום דלא ידעינן בקביעא 

דירחא, ואם כן השתא דידעינן בקביעא דירחא לידחי". 

היינו דמקשה שלכאורה ע"פ דברי הגמ' שבזמן שיש חיוב דאוריתא בנטילת הלולב, אזי 
לולב דוחה את השבת, א"כ מדוע כיום שיש חיוב דאוריתא ביום הראשון, אין הלולב דוחה את 

השבת, והרי כיום אין ספק באיזה יום קדשו את החודש, שהרי מקדשים ע"פ החשבון. 

ומתרץ הריטב"א: 

"וי"ל דטעמא כדפריקו התם במאי דשיילינן אמאי )לא( עבדינן תרי יומי ופרקינן משום 
דשלחו מתם הזהרו במנהג אבותיכם שבידכם דזמנין דגזרי שמדא ואתי לקלקולי, פי' כשקבעו 
הלל ובית דינו חשבון זה, קבעוהו על מנת כן שנהיה נוהגין בענין המועדות כמנהג אבותינו 
לעשות שני ימים בחו"ל, כמו שהיו נוהגים אבותינו שלא היו יודעין בקביעא דירחא, ויהי' לנו 
כאילו הם ספק גמור כבתחלה לברך ולקדש בשני, ולדחות לולב בראשון, כי הם ראו שכך יפה 
לנו וכך היא תקנתינו, ואפילו לדחות מצות עשה של תורה, דלמא אתי קלקולא בעידן שמדא, 
ולא נתכוונו הלל ובית דינו אלא שיהא לנו מועדות על פי בית דין כמצות תורה, אבל שננהוג 
בהם כמנהג אבותינו, ואנו אין לנו אלא כמו שקבעו וגזרו הם, מעתה הרי אנו בעיקר המעשה 

כאילו אין אנו יודעין בקביעא דירחא ואין הלולב דוחה שבת".

כלומר, דמכיון שבחו"ל עושים שני ימים יו"ט, משום מנהג אבותיכם בידכם, אזי אע"פ 
שיודעים בבירור ע"פ החשבון מתי התקדש החודש, אעפ"כ הרי זה נחשב כספק גמור, ולכן 

אין לולב דוחה את השבת.
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אך לפי"ז מקשה הריטב"א לגבי ארץ ישראל ששם עושים יום אחד, מדוע אין לולב דוחה 
את השבת, ובלשונו: 

"מיהו איכא למידק תינח לבני חו"ל דכי היכי דעבדינן תרי יומי כמנהג אבותינו הכי נמי 
לא דחי לולב שבת כמנהגם, אלא לדידהו בני ארץ ישראל דהוו ידעי אבהתהון בקביעא דירחא 
לידחו  נמי  נמי, השתא  הכי  דאינהו  כדאמרינן הכא  דוחה להם שבת  ולולב  יומא,  חד  ועבדי 
ובית  הלל  תקנת  היתה  שכך  אחד,  יום  אלא  עושין  אינם  זה  מטעם  שהרי  אבותיהם  כמנהג 
דינו שנלך אחר הרוב, וברוב חוצה לארץ לא הוה שלוחין ולא ידעי בקביעא דירחא, ומשום 
הכי עבדינן בכל חוצה לארץ שני ימים כמנהג אבותינו, וברוב ארץ ישראל היו שלוחין מגיעין 
ויודעין בקביעא דירחא ועושין יום אחד, חוץ מראש השנה דלא ידעי ליה מפני שחגו בן יומו 
ישראל  ארץ  בכל  עושין  עכשיו  ולפיכך  הוועד,  מבית  חוץ  מקום  בכל  ימים  שני  עושין  והיו 
כמנהג אבותיהם לעשות כל המועדות יום אחד חוץ מר"ה, ואם כן לידחי שבת יום ראשון של 
לולב, כמנהג אבותיהם בידיהם. וי"ל דודאי לפום סוגיא דהכא הכי נמי דכיון דבני א"י הוו דחו 
מעיקרא, דבניהון נמי דחו השתא, אבל אנן סמכינן אמסקנא דלקמן, דאמרינן דמעיקרא נמי 
בזמן קדוש החדש לא היה לולב דוחה שבת בגבולין כלל, דכיון דאנן לא דחינן בחוצה לארץ 
 אינהו נמי לא דחו, ונמצינו כולן שוין בזמן ההוא בענין הלולב, והוא הדין בזמן הזה משום מנהג 

אבותינו".

היינו דמתרץ שבאמת לפי דברי הגמ' בהו"א, אזי בא"י לולב דוחה את השבת, אך לפי 
המסקנה אין לולב דוחה את השבת כלל, ואף בזמן שמקדשין ע"פ הראיה.

והנה טעמו של הריטב"א הוא כדבריו שהובאו עתה: "שכך היתה תקנת הלל ובית דינו 
הרוב, וברוב חוצה לארץ לא הוה שלוחין ולא ידעי בקביעא דירחא, ומשום הכי  שנלך אחר 
מגיעין  שלוחין  היו  ישראל  ארץ  וברוב  אבותינו,  כמנהג  ימים  שני  לארץ  חוצה  בכל  עבדינן 
כמנהג  ישראל  ארץ  בכל  עושין  עכשיו  ולפיכך   .  . אחד  יום  ועושין  דירחא  בקביעא  ויודעין 
אבותיהם לעשות כל המועדות יום אחד". היינו, דלשיטתו חכמים לא חילקו בין המקומות 
שהגיעו אליהם שלוחים, לאלו שלא הגיעו אליהם. כי אם עשו חלוקה כללית בין א"י לחו"ל, 
ולכן מכיון שברוב המקומות בא"י היו מגיעים שלוחים, לכן, אף במקומות שלא היו מגיעים 
שלוחים עושין יום אחד. ולאידך בחו"ל מכיון שברוב המקומות לא היו מגיעים השלוחים, לכן 

אף במקומות שהגיעו, עושים שני ימים. 

המסופקים  במקומות  גם  אחד,  יום  לעשות  בא"י  נהגו  דהריטב"א  זו  שיטה  ע"פ  והנה, 
אם היו מגיעים לשם השלוחים. ולהעיר דהריטב"א לא הביא זה כפסק הלכה, אלא רק כפי' 
 על הגמרא, משא"כ הרמב"ם פסק זה הלכה למעשה, וכמו"כ הכפתור ופרח פסק זה להלכה 

כדלעיל. 
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10( ח"ג פי"ט.
קא  עמ'  שם  תלמודית  באנצילופדי'  הקשה  וכן   )11

הע' 1139. 
ישראל, שמכיון  ארץ  לגבולות  בנוגע  גם ממשיך   )12
)מכיון  אחד  יום  א"י  בכל  עושין  הריטב"א  שלדעת 
זה  לענין  א"י  של  גבולותיה  אזי  הרוב(,  אחר  שהולכין 
ומביא ראיה  כיבוש ראשון של עולי מצרים,  גבולות  הם 
השלוחי  גבי  א(  יח,  )ר"ה  הריטב"א  דכתב  מהא  לדבריו 
ב"ד "ובודאי לא היו מגיעין לכל ארץ ישראל, שהרי היא 
ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה )עי' מגילה ג, 
א(, ואפילו היתה ירושלים באמצע ממש היו לה מאתים 
בינוני  לאדם  יום  עשרים  מהלך  שהוא  רוח,  לכל  פרסה 
שהוא עשרה פרסאות, )פסחים צ"ג, ב( ולכל היותר הוא 
ט"ו יום כמו שאמרו במסכת תעניות )י, א( ט"ו יום אחר 

לנהר פרת", ומשמע  כדי שיגיע האחרון שבישראל  החג 
מזה שלשיטת הריטב"א גבולות א"י לגבי יום טוב שני הם 
לפי גבולות עולי מצרים, מכיון שבשטח דעולי בבל בודאי 

אין שטח כה גדול של ת' פרסה על ת' פרסה. 
אך לכאורה עדיין צלה"ב והרי גם השטח של עולי מצרים 
לא היה בו ת' פרסה על ת' פרסה? ואולי י"ל בדרך אפשר 
כולל הגבולות  שהשטח של ת' פרסה על ת' פרסה ה"ה 
דלעת"ל.  הגבולות  כולל  שזה  אבינו  לאברהם  שהובטחו 
ומ"ש הריטב"א ת' על ת' פרסה נקט לשון המובא בכמה 
מקומות בש"ס וכן בפירש"י על התורה )שלח יג, כה( וזה 
כי  א"י",  לכל  מגיעין  היו  לא  "ובודאי  למ"ש  סותר  אינו 
מקום,  לכל  להגיע  היה קשה  בבל  עולי  אפי' בשטח של 

בעשרה ימים מצד ההרים והגבעות בדרך. וצ"ע. 
13( עיין תורה שלמה ע' 48 ואילך, שיטת הרס"ג.

ה
שיטות הפוסקים דבא"י עושין יום אחד והקושי בדבריהם

הקודש  עיר  בספרו  ירושלים(,  של  )מרבניה  טיקוצ'נסקי  מיכל  יחיאל  הרב  כתב  והנה 
והמקדש10, דשאל 18 רבנים מארץ ישראל, ורובם ענו להקל ויתרם לא ענו כלל, וגם בעצמו 
חוץ  ישראל  בכל ארץ  א'  יום  צריכים לעשות  ורוצה לצדד שאף לדעת הרמב"ם  בזה,  כותב 
צריכין  הרמב"ם  לדעת  אז  שרק  מדבריות,  כמו  השלוחים  לשם  הגיעו  שלא  שברור  ממקום 

לעשות שני ימים11 )שם ח"ג ע' רמד(.

אבל לפלא להכניס זאת בדעת הרמב"ם, שהרי זהו מפורש נגד דעתו12, וכנראה בבירור 
מתשובות הרמב"ם )דלעיל ". . שכל מקום שלא יתבאר לנו בביאור ללא ספק, שהיו שלוחין 

באין אליהם, חייבים לעשות שני ימים טובים . . "(.

אחר עיונו והחלטתו בזה, כותב שמכיון שקשה להחליט שאל מי"ח רבנים, ומביא דעתם 
של כמה מהם:

א. דעתו של הרה"ג ר' ב"צ עוזיא־ל ז"ל, שגם הוא התאמץ לאוקמי דברי הרמב"ם שהתקנה 
לא היתה על א"י בכלל, וגם מביא סעד לפסקו מדברי הגאונים ר' סעדיה גאון ור' האי גאון 
וכמובא בספר "אוצר הגאונים" מס' ביצה, שהיתה תקנה מזמן משה רבינו שבא"י יהי' יום אחד 
ובחו"ל יומיים, וז"ל: "כי רבנו סעדיה ז"ל אמר בפירושו, כי אין ספק מעיקרא אלא הקב"ה 

צווה את משה עבדו, והוא אמר לישראל כי בארץ יהי' להם יום א', ובחו"ל שני ימים".

אך קשה בדבריו, דאם רוצה לפסוק כדעת הריטב"א, אין זה סעד כלל הא דלשיטת הגאונים 
בכל א"י עושים יום אחד, שהרי הגאונים )רס"ג ורה"ג( הולכים בזה לשיטתם13 שקביעות ר"ח 
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14( פ' בא.

15( פג, א.
אד"ש  כ"ק  מוגה(  בלתי  הת'  )הנחת  שיחת  16( עי' 

מה"מ ש"פ משפטים תשכ"ז, ע' ח' ואילך. 

17( עי' בטאון חב"ד – חוברת ד' )יו"ד שבט תשי"ד( 
ע' 37, ולקו"ש ח"י ע' 264 ואילך.

18( הובאו במאור על מס' ביצה דף ה' ד"ה ל"ק, ועיין 
בראש שם פ"א ה"ד.

ומועדים גם בזמן הסנהדרין, הוא בעיקר ע"פ החשבון, ומאז ומתמיד היו נזהרים בסדר של 
לא אד"ו ראש ולא בד"ו פסח, כפי החשבון. ובפי' רבינו בחיי עה"ת14 מביא לזה הוכחה מדור 
המדבר שהענן היה מקיפם, וא"כ אף שלא היו רואים את הלבנה אעפ"כ קידשו ע"פ החשבון 
]ומה דשנינו בפסחים15 "העצמות והגידין והנותר ישרפו בששה עשר, חל ט"ז להיות בשבת 
ישרפו בי"ז לפי שאינן דוחין". ולפי"ז מוכח שלא היו מקדשים ע"פ החשבון, י"ל דלשיטתם 
אין פירושו שהיה הדבר כך בפועל, אלא רק דהמשנה דנה אילו היה הדבר כך, והראיה: שלא 

כתוב בשום מקום, שחל ששה עשר להיות בשבת[. 

אך לשיטת הריטב"א, וכך נפסק להלכה, בזמן הסנהדרין היו מקדשים ע"פ הראי', וא"כ לא 
ניתן לסעד את דברי הריטב"א מדברי הגאונים כלל. שהרי מה דאמרו שבא"י עושים יום אחד 

הוי לשיטתם שעיקר קידוש החודש הוא ע"פ החשבון, אף בזמן הסנהדרין16.

ב. גם מביא דעתו של עוד א' שלפלא הטעם שהוא רוצה לפסוק כדעת הריטב"א, כי לפי 
ולכאו' כותב הרמב"ם דברים  וכו'17,  דעתו דברי הרמב"ם סתומים הם וקשה לעמוד עליהם 

ברורים ומפורשים וכמובא לעיל. 

זרחי' הלוי18 שבא"י לא היתה בכלל התקנה  ורבינו  וגם מביא סעד מדברי רבינו אפרים 
ג"ז א"א לצרף  יום אחד. אך  יעשו  ולפי"ז מוכיח שבכל א"י  בידיכם",  של "מנהג אבותיהם 
לדעת הריטב"א שברור מתוך דבריו שאף בא"י אומרים "מנהג אבותיכם בידיכם", ורק מפני 
ע"כ  א',  יום  ונהגו  החודש,  ב"ד  קידשו  ידעו מתי  בא"י  ורוב מקומות  הרוב,  שהולכים אחר 
גם  ע"כ  ימים,  ב'  נהגו  מקומות  מכיון שרוב  בר"ה  אך  א',  יום  נוהגים  ישראל  ארץ  בכל  אף 
היום נוהגים בכל א"י ב' ימים. אך לפי דעתם של הר"א והרז"ה שלא היתה התקנה של מנהג 

אבותיכם בידיכם בא"י בכלל, אזי לשיטתם בא"י נוהגים אף בר"ה יום א'.

מקום  שכל  ברורות  מוכח  הרמב"ם  שמדברי  שהגם  הרצוג:  הרב  של  דעתו  מביא  גם  ג. 
שלא ברור שהגיעו לשם השלוחים עושין ב' ימים טובים, אבל דעתו להקל כדברי הריטב"א, 
תפילין  מצות  של  לבעי'  נכנסים  אנו  הרמב"ם  כדברי  יפסקו  אם  ראשונה  שבהשקפה  והגם 
ויום ב' דשבועות, כותב הוא שאינו מפחד מזה "שזהו כוחם של חז"ל",  בשמח"ת ואחש"פ 

ומציין לתשובות הרשב"א חלק א' סי' סא עיי"ש, וכן הוא בנדו"ד.

אך לפועל הוא מסכם להקל כנ"ל, וגם מצרף לזה הבעיה של ביטול דבר תורה של מצות 
תפילין )ליתר פרטים בדעתו בזה עי' בספרו 'היכל יצחק' – או"ח הל' יו"ט סי'ק נ"ה(.
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אך תמוה קצת למה הוא משתמש בלשון להקל, ולכאו' אין זה קולא כלל, אלא שכך הוא 
פסקו של הריטב"א, ולא שח"ו הוא מיקל בזה. ואדרבה, ה"ז קשור עם כמה וכמה חומרות כמו 

תפילין וברכות וכו'.

ו
 דברי הציץ אליעזר שאף לשיטת הרמב"ם 

בא"י עושים יום אחד והקושי בדבריו 
והנה בשו"ת ציץ אליעזר19 רוצה לומר שלדעת הרמב"ם רק מחוץ לגבולות א"י של עולי 
ימים, משא"כ בגבולות עולי בבל גם לדעת  ב'  נוהגים בהם  בבל, אזי במקומות המסופקים 

הרמב"ם עושין יום א' בכל מקום.

ויש לו כו"כ ראיות לזה א. מעצם השם, וז"ל: "יו"ט שני של גלויות" הנזכר בכ"מ מקומות 
בש"ס מורה ע"כ שיו"ט שני נתקן רק ליושבי הגולה, וכבר נזכר להוכיח כן גם מלשון רש"י 
בביצה )ד, ב( ד"ה של גלויות שכותב "שאין עושין אותו אלא בני גלויות וכו'". ב. ממ"ש במס' 
מגילה )לא, א( רש"י ד"ה "ה"ג" "לפי שהברייתא נשנית בא"י שאין עושים יו"ט אלא אחד", 

ע"כ לשונו בתחילתו.

אך ק"ק בדבריו מה מכריח מהלשון "יו"ט שני של גלויות" שזה שייך רק בחו"ל, ולכאורה 
ניתן ללמוד בפשטות פירושו שמכיון שכל ענין יו"ט שני בא מצד הגלויות, לכן נקרא בשם 
זה, היינו שבתחילה היו כל ישראל ביחד על אדמתם והיו משיאין משואות וכולם ידעו מתי 
נתקדש החודש, ואח"כ נתבטלו המשואות מצד הכותים )שזה מראה שלא היתה יד ישראל 
תקיפה – וכידוע שזה היה אחרי החורבן(, וע"כ משום דזה בא מצד סיבת הגלויות לכן נתקבל 

השם: "יו"ט שני של גלויות".

וגם ראיה השני' אינה ברורה, כי יכול להיות שברייתא זו נשנית עוד בזמן שהיו משיאין 
משואות, ואז בכל מקום ישוב בארץ ידעו מתי קידשו החודש, וכן מסתבר שברייתא זו נשנית 

כשתיקנו קריאת התורה שזה היה בזמן שביהמ"ק השני היה קיים20.

כן מביא מדברי הרמב"ם מהל' יו"ט )מובא לעיל( שכתב שם "שאין עושין בני א"י ב' יו"ט 
אלא בר"ה בלבד". אך לפלא מדוע מביא רק קטע אחד מהלכה זו, והלא מיד אחרי זה כותב 
הרמב"ם שעיקר מנהג זה מבואר בהל' קידוש החודש, ושם מפורש שרק במקומות שהגיעו 

אליהם השלוחים עושים יום אחד.

ראה 19( ח"ג סי' כג. החודש,  קידוש  של  התקופות  סדר  20( אודות 
בספר "עיר הקודש והמקדש".
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21( בד"ה והראיות.
22( ועי' בס' שאילת יעב"ץ סי' קס"ח ד"ה "ובדקתי".

23( הלכות בית הבחירה פ"ו הט"ז.

ה"ד:  הרמב"ם  מדברי  ומצטט  לדבריו  ראיה  עוד  אליעזר21  הציץ  כותב  דבריו  ובהמשך 
"כשהיתה סנהדרין קיימת והיו קובעין ע"פ הראיה, היו בני א"י וכל מקומות שמגיעין אליהן 
שלוחי תשרי עושין ימים טובים יום אחד בלבד, ושאר המקומות הרחוקים שאין שלוחי תשרי 
מגיעין אליהן היו עושין שני ימים מספק", והנה מזה שהרמב"ם מדגיש בני ארץ ישראל, רוצה 
הציץ אליעזר להביא ראיה לדבריו שגם לשיטת הרמב"ם כל א"י עושין יו"ט אחד. אבל לפלא 
הוכחתו זו, והלא באותה הלכה גופא רואים מדברי הרמב"ם להיפך, שבכל המקומות שלא באו 
השלוחין עושין שני ימים כפי שכותב: "ושאר המקומות הרחוקות . . היו עושין שני ימים". 
ומה שכותב לעיל מינה בני ארץ ישראל, אינו מפרט אלא כותב בכללות משום דכל הענין של 
יום אחד לא שייך אלא בארץ ישראל22. ויתירה מזו הרי לפי פי' הרמב"ם, משמע בבירור שכל 

ענין יו"ט שני של גליות אינו תלוי בגבולות א"י כלל. 

ובהמשך הענין דן באריכות בזה שלכאו' דברי הרמב"ם נראים כסותרים, כי בכמה מקומות 
הוא מפריד בין א"י לחו"ל, שבא"י עושים יום אחד, שמזה משמע לכאו' שזה תלוי בגבולות, 
לדייק  רוצה  ומזה  השלוחים,  בהגעת  אלא  בגבולות,  תלוי  זה  שאין  הרמב"ם  מביא  ואח"כ 
יום אחד,  וכולם עושים  וסבור שבא"י של כיבוש שני אין הבדל  כדבריו, שהרמב"ם מחלק, 
ע"פ  זה  חילוק  ומסעד  השלוחין,  בהגעת  תלוי  ה"ז  אז  שני,  כיבוש  של  לגבולות  מחוץ  ורק 
מש"כ הרמב"ם23: "קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר א"י לענין שביעית 
ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא, לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה 
ושכינה אינה בטלה, והרי הוא אומר והשמותי את מקדשיכם, ואמרו חכמים אע"פ ששוממין 
כבוש  שהוא  מפני  אלא  אינו  ובמעשרות  בשביעית  הארץ  חיוב  אבל  עומדים,  הן  בקדושתן 
ומשביעית  התורה ממעשרות  מן  ונפטרה  הכבוש  בטל  מידיהם  הארץ  וכיון שנלקחה  רבים, 
שהרי אינה מן ארץ ישראל, וכיון שעלה עזרא וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו 
ונתקדש בקדושת עזרא השנייה הוא מקודש  בבל  עולי  בה  כל מקום שהחזיקו  ולפיכך  בה, 

היום". 

ולפי"ז מבאר, דגם לענין יו"ט שני של גליות אזי כל מה שכבשו עולי בבל עושים יום אחד, 
ואע"פ שלא הגיעו לשם השלוחים. אך מה שכבשו עולי מצרים, אם היו מגיעים השלוחים 

עושים יום אחד, אך אם לא הגיעו השלוחים, עושים ב' ימים כשאר חו"ל.

שיהא  אחד,  יו"ט  הנהגת  בתנאי  החודש  קידוש  בהל'  הרמב"ם  דכתב  מהא  זאת  ומוכיח 
"כגון  דוגמא  לזה  ונותן  שני",  בכיבוש  הראיה  ישראל בשעת  בה  "אותו המקום מא"י שהיו 
המקומות  שבכל  שפירושה  "וכיו"ב"  מילת  את  שמפרש  היינו  וכיו"ב",   .  . ושפרעם  אושא 
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תיבת  שפי'  אחרת,  לפרש  ניתן  דלכאורה  להבין  וצריך  אחד.  יום  עושים  בבל  עולי  שכבשו 
"וכיו"ב" הוא: עוד עיירות כאלו בהם ברור שבאו שם השלוחים כמו אלו שחשבם פה. ואין 
לומר שחושב עיירות אלו בכדי להגיד הגבול של כיבוש עולי בבל, כי רובם נמצאים רק בצפון 

הארץ, וחלקם במרכז הארץ.

ובע' צז בסופו כותב: אודות שטחים שמחוץ לגבול עולי בבל שלא ידוע אם הגיעו לשם 
הרמב"ם  שפסק  לזה  דהטעם  ומבאר  אז.  ישוב  שם  הי'  אם  א'  יום  עושין  שג"כ  השלוחים, 
שבשעה שלא ידוע אם הגיעו שלוחים למקום עושים מספק יומיים, הוא משום דהלך אחר 
הרוב, ומכיון שרוב העולם עושין יומיים ע"כ גם במקומות הספק עושים יומיים, אך אם הספק 
הוא בא"י במקומות שכבשו אותם עולי מצרים, אזי אם ידוע שהיה מקום ישוב נוהגין אחר 
רוב א"י, ועושים יום אחד. ומביא ראיה מזה שבהל' י"ב נותן הרמב"ם דוגמא למקום שאין 
שם מנהג, כגון סוריא או חו"ל או כגון עיר שנתחדשה במדבר א"י, ואינו נותן דוגמא למקום 
ומזה הוא מוכיח שרק בכה"ג תלינן כמנהג רוב העולם,  שמחוץ לשטח "כיבוש עולי בבל", 
מכיון שאין לתלות בזה כמנהג רוב א"י, אך בישוב שהיה בא"י בזמן הראי' בכיבוש שני אף 

שהוא מחוץ לשטח עולי בבל בכ"ז עושין בו רק יום אחד.

אך קשה בדבריו, שהרי כתב לפנ"ז שלפי דעת הרמב"ם כל מה שמחוץ לשטח עולי בבל 
אינה מארץ ישראל וע"כ זהו חו"ל, ובאם זה חו"ל אזי כבר כתב הרמב"ם בהל' י"ב, ששם עושין 
כמנהג רוב העולם חו"ל, וע"כ אין ספק בכלל )אפי' לפי "דעת" ה"ציץ אליעזר", בהרמב"ם( 

שעושין שני ימים.

כמו"כ מביא באריכות לדעת הריטב"א שאין הבדל בין אם באו שלוחים או לא ומשמע 
שבכל א"י )בין של עולי בבל ובין של עולי מצרים( נהוג יום אחד. ומביא ראיה ע"ז מהא דכתב 
הריטב"א )סוכה מג, א. עי' בחי' הרשב"א(: "ולפיכך עכשיו עושין בכל ארץ ישראל כמנהג 
אבותיהם", אבל לא דק שבמס' גיטין בתחילתו )ד"ה ה"ג( משמע מדברי הריטב"א שגבולות 
א"י היא מה שכבשו עולי בבל, וע"כ גם מה שכותב במס' סוכה "בכל א"י", זהו רק גבולות 

עולי בבל.

מכל הנ"ל יוצא לנו שבתוך גבולות עולי בבל, לדעת הראשונים: הנה הרמב"ם פוסק )וכן 
מתוך  משמע  הנה  בזה,  הרמב"ם  על  מחולק  שאינו  זאת  שמלבד  והראב"ד  ופרח,  הכפתור 
לשם  שהגיעו  לנו  שברור  במקומות  שרק  כנ"ל(,  כוותיה  שס"ל  המאור  בעל  על  השגותיו 
השלוחים, וע"כ עשו אז רק יום אחד עושין גם עכשיו כך )כמנהג אבותיהם(, והשאר עושין 

כפי רוב העולם. 

אך הריטב"א פוסק שבתוך גבולות עולי בבל )שנק' א"י( הולכין אחר רוב א"י, ולכן עושין 
בכל מקום )הנ"ל( יום אחד. משא"כ מחוץ לגבולות אלו אינו חולק על הרמב"ם כלל, כי לדעתו 

בחו"ל הולכין אחר רוב חו"ל. וזה ברור.
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24( ח"ד פ"ה מקידה"ח ה"ט.
25( ח"ג סי' כ"ו.

26( או"ח תצו, ז'.
27( ח"א סי' קסח.

28( או"ח סי' תצ"ו.
29( או"ח תר, א.

סי'  תשכ"ה(  ירושלים,  )הוצאת:  פענח  30( צפנת 
נ"א.

ז
דעת אדה"ז וגדולי האחרונים כשיטת הרמב"ם

והנה בדברי גדולי האחרונים נראה שפסקו כדעת הרמב"ם, והם: "פרי האדמה"24, "שדה 
אדמו"ר  כ"ק  כולנה  על  והעולה  החיים"28,  "כף  יעבץ"27,  "שאילת  יוסף"26,  "ברכי  הארץ"25, 
מנהג  לקיים  צריכין  שהם  משום  אלא  ימים  שני  עושין  אין  גולה  בני  "ואף  וזלה"ק:  הזקן29 
אבותיהם שהיו עושים שני ימים בזמן שהיו מקדשין על פי הראיה, שאין הדבר תלוי בחשבון 
כלל אלא בראיית הלבנה, ולא היו בני גולה יודעין יום שהוקבע בו החודש בירושלים, והיו 
בני ארץ ישראל הקרובים לירושלים לא היו עושין המועדות  ימים מספק. אבל  עושין שני 
אלא יום אחד, לפי שהבית דין שבירושלים היו שולחים שלוחים להודיע להם יום שנקבע בו 
החודש בניסן ובתשרי ובכל המקומות הקרובים שהיו השלוחין מגיעין אליהם קודם יו"ט לא 
היו עושין אלא יום אחד, ולפיכך אף בניהם אחריהם עכשיו אינן צריכין לעשות שני ימים, כיון 

שאנו בקיאים בחשבון ויודעים יום שראוי לקבוע בו החודש ולמנות ממנו החודש".

ומשמע מתוך דבריו, שרק אלו הגרים במקומות שבאו השלוחים, עושין יום א' כי כן נהגו 
אבותיהם. אך לפ"ז, במקומות בהם לא הגיעו השלוחין, עושים גם היום ב' ימים, משום מנהג 
המסופקים,  מקומות  של  דינן  מהו  משמע  לא  דבריו  שמתוך  להעיר  שיש  והגם  אבותיהם. 
אם ינהגו כרוב א"י )כדברי הריטב"א(, או כרוב העולם )כדברי הרמב"ם ודעימיה(, הרי לבד 
בניהם אחריהם עכשיו", משמע דס"ל כהרמב"ם משום דע"י כותבו  שמהלשון "ולפיכך אף 
עכשיו משמע שזה בדיוק, שרק אלו שעשו מאז ומקדם יום א' עושין עכשיו ג"כ כך, והנה 
אדה"ז מביא מ"מ להלכה זו את הרמב"ם, שמשמע מזה לכאורה שהוא מצדד לדברי הרמב"ם. 

ודו"ק. 

וז"ל:  נמרץ,  בקיצור  זה  אודות  וכותב  הרמב"ם  כדברי  הרוגוצ'ובי30  הגאון  פסק  וכמו"כ 
"עכ"פ עיקר תליא במקום, וכבר זה כמו י"ד שנה שכתבתי לחתני שהוא רב בפתח תקווה )עיר 

בארץ הקודש – )סמוך לתל אביב(( שינהגו ב' יו"ט, אך הלוואי וכו'".

דבר  שזהו  משמע  שלכאורה  שבאו",  ישראל  ארץ  "בני  ג'  סעיף  תצו  סי'  בשו"ע  ומ"ש 
התלוי בגבולות א"י, ניתן לבאר שאינו נכנס לפרטים, משום שאין זה נוגע להלכות יו"ט וכפי 
שרמב"ם משתמש בלשון כזו ג"כ, ורק כשנכנס לפרטים )בהלכות קידה"ח( אז הוא מסביר 

את שיטתו. 
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31( תורת מנחם ח"ב עמ' 96.
32( ח"א עמ' רסג.

33( הובא בהמלך במסיבו ח"ב עמ' רס.

והמחבר אינו עוסק בעניני קידה"ח, וכדאי לציין שגם לא כתב פירושו "כסף משנה" על 
הרמב"ם בהלכות קידה"ח. וצ"ע. 

ח
התיחסות כ"ק אד"ש מה"מ בנושא

גלויות  דיו"ט שני של  זה  בנושא  כ"ק אד"ש מה"מ  להוסיף התייחסותו של  נראה  והנה 
באה"ק. דבהתוועדות אחרון של פסח תשי"ג31 דיבר כ"ק אד"ש מה"מ במעלת יו"ט שני של 
בחו"ל  להנהיג  ברצונו  הזקן אמר שיש  החסידים שרבינו  "ולהעיר מסיפורי  וזלה"ק:  גלויות 
דיו"ט שני של  הענין  כללות  והנה   .  . שני  יו"ט  ישראל  ובארץ  ביו"ט,  רק  לא  כפים  נשיאת 
גליות, הוא בזמן הגלות ומקום הגלות דוקא )שהרי בארץ ישראל ישנם כו"כ מקומות שבהם 

אין עושים יו"ט שני(".

והנה מלשונו "שישנם כו"כ מקומות", משמע מזה שאף בא"י ישנם מקומות שבהם עושים 
יו"ט שני. 

ובספר המלך במסיבו32 הובא ד"רי"כ שאל: מדוע לא מתאספים כל הצדיקים וכו' ומכריעים 
כיצד צ"ל ההנהגה ביו"ט שני של גליות, וענה ע"ז כ"ק אדמו"ר שליט"א: ישנם ענינים נחוצים 

יותר, ובכלל כבר אלף שנים זקוקים לענין כזה שיתאספו כולם ולפועל לא התרחש הדבר". 

וכמו"כ ביחידות הרה"ח השליח ר' ישראל צבי גליצנשטיין באסרו חג השבועות תשל"ו, 
שאל איך צריך לנהוג בעיר אילת בנוגע ליו"ט שני של גליות, ענה כ"ק אד"ש מה"מ33 "ובכלל 
ענין יומיים יו"ט לא שייך לא"י או חו"ל, זה שייך לפסק דין באם השלוחים כן הגיעו לשם 
או לא, ובאם השלוחים לא הגיעו צריך לעשות יומיים יו"ט. אינני רוצה לנקוב בשמו, הי' רב, 
גאון, שעשה 'טומעל' – עורר סערה אודות תל אביב ועל יד תל אביב שצריך לעשות שם 
יומיים יום טוב, כיון שהשלוחים לא הגיעו לשם, וזה ישוב חדש בזמנו. הוא עשה 'טומעל' 
והשתיקו את זה. באם יש מקום ע"י ירושלים ת"ו שלשם השלוחים לא הגיעו, צריך לעשות 

שם יומיים יו"ט, אינני יודע מדוע יושבים כיום הרבנים ושותקים אולי פוחדים ממחלוקת". 

]ולהעיר דבהמלך במסיבו שם, הובא דכמה שנים לאחמ"כ שאל ע"כ א' מרבני חב"ד את 
הראיה  דמכאן  המפרשים  וישנם  רעש".  מזה  יעשה  "שלא  היה:  והמענה  מה"מ  אד"ש  כ"ק 
דזו ה"משנה האחרונה", ולענ"ד נ"ל שהכוונה היתה שלא יתעסקו בזה רבני חב"ד, ע"ד מיהו 

יהודי, וד"ל[.

ולא באתי לפסוק דברים הלכה למעשה, אלא לעורר את קהל הקוראים לעיין בדבר. 
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1( או"ח סקי"ז ס"א.
2( תענית א, ג.

3( סנהדרין פ"ב הי"ב.

 טעם הפסקת הזכרת הגשמים 
ביו"ט ראשון דפסח

הת' בנימין פרוס

א
טעם התחלת הזכרת גשמים בז' מרחשון והקושי לפי"ז 

נפסק בשו"ע1: "ברכת השנים, צריך לומר בה בימות הגשמים ותן טל ומטר, ומתחילין 
לשאול מטר בחוצה לארץ בתפלת ערבית של יום ס' אחר תקופת תשרי )ויום התקופה הוא 
בכלל הס'( ובארץ ישראל מתחילין לשאול מליל ז' במרחשון, ושואלין עד תפלת המנחה של 

ערב יום טוב הראשון של פסח, ומשם ואילך פוסקין מלשאול".

ובמשנה ברורה ס"ק ז: "ושואלים עד וכו' – כלומר ועד בכלל ואין חילוק בפסיקה בין א"י 
לחו"ל".

והא דמתחילין לשאול הגשמים בז' מרחשון הוא כדשנינו במשנה2: "בשלשה במרחשון 
כדי שיגיע  יום אחר החג  בו חמישה עשר  גמליאל אומר בשבעה  רבן  שואלין את הגשמים 

אחרון שבארץ ישראל לנהר פרת".

וצריך לעיין מדוע לא אמרינן אותו טעם – מפני עולי רגלים, גם גבי הזמן בו מפסיקין 
להזכיר הגשמים. שיפסיקו להזכיר הגשמים במנחה של כ"ח אדר, שזה חמשה עשר יום קודם 

הפסח, מפני עולי הרגל לחג הפסח.

ב
דברי התוספתא דקודם הפסח נפסקים הגשמים והקושי ע"ז 

והנה, שנינו בתוספתא3: "אין מעברין את השנה אלא אם כן היתה צריכה מעברין אותה, 
מפני הדרכין ומפני התנורים ומפני הגליות שלא יצאו ממקומן, אבל אין מעברין אותה לא 
מפני הצינה ולא מפני השלגים ולא מפני הגליות שעלו, וכולן עושין אותן סעד לשנה, ואם 

עיברוה הרי זו מעוברת".
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4( סנהדרין יא, א.
5( שביעית לט, ה"א.

6( הלכות קידוש החודש, פ"ה ה"ד ואילך.

הדרכים  מפני  צריכה  היתה  כן  אם  אלא  השנה  את  מעברין  אין  רבנן  "תנו  ובגמרא4: 
 – לבא  רגל  עולי  יוכלו  ולא  נתקנו  לא  ועדיין  הגשמים,  ומפני  החורף,  בימות  )שנתקלקלו 
בגשמי  ונמוקו  פסחיהם,  בהם  שצולין  )רש"י:  פסחים  תנורי  ומפני  הגשרים,  ומפני  רש"י(, 
החורף וצריכין חמה להתייבש(, ומפני גלויות ישראל שנעקרו ממקומן ועדיין לא הגיעו )בני 
הגולה הרחוקים, ונשמע לבית דין שנעקרו ממקומן, לעלות לרגל לעשות פסחיהם ועדיין לא 
הגיעו, שאם לא יעברוה – לא ירגילו לבא בפסח – רש"י(. אבל לא מפני השלג )שלא יחדלו 

בכך מלבוא – רש"י(, ולא מפני הצינה, ולא מפני גלויות ישראל שלא עקרו ממקומן".

ובירושלמי5: "ומניין שמעברין את השנה על הגליות שיצאו ועדיין לא הגיעו, תלמוד לומר 
בני ישראל מועדי, עשה את המועדות שיעשו אותן כל ישראל, אמר רבי שמואל בר נחמן והן 

שהגיעו לנהר פרת".

וכן נפסק להלכה ברמב"ם6: "יש שם דברים אחרים שהיו בית דין מעברין בשבילן מפני 
הצורך, ואלו הן, מפני הדרכים שאינן מתוקנין ואין העם יכולין לעלות מעברין את השנה עד 
שיפסקו הגשמים ויתקנו הדרכים, ומפני הגשרים שנהרסו ונמצאו הנהרות מפסיקין ומונעין 
את העם או מסכנין בעצמן ומתים, מעברין את השנה עד שיתקנו הגשרים, ומפני תנורי פסחים 
שאבדו בגשמים ואין להם מקום לצלות את פסחיהם מעברין את השנה עד שיבנו התנורים 
וייבשו, ומפני גלויות ישראל שנעקרו ממקומן ועדיין לא הגיעו לירושלם מעברין את השנה 
כדי שיהי' להם פנאי להגיע. אבל אין מעברין את השנה לא מפני השלג ולא מפני הצנה ולא 

מפני גלויות ישראל שעדיין לא נעקרו ממקומם".

והנה, מכאן משמע שעוד קודם פסח מפסיקין הגשמים לרדת, ועושים בשביל זה פעולה 
התנורים  ולייבש  החורף"  בימות  "שנתקלקלו  הדרכים  לתקן  הספיקו  לא  שאם  מיוחדת 

ש"נמוקו בגשמי החורף" מעברים את השנה. 

ואולי היה אפשר לת' עפ"ז, שלכן לא מפסיקין לבקש על הגשמים כבר בסוף אדר, שכן 
כבר לפנ"ז הפסיקו הגשמים לרדת, ואין על מה לבקש )ואם לא הפסיקו יעברו השנה, שיהיו 

הדרכים מתוקנות וכו'(.

)ועד כדי שהתנורים מספיקים  גופא קשיא, שכן אם כבר הפסיקו הגשמים לרדת  אבל הא 
להתייבש(, מפני מה ממשיכים ומבקשים על הגשמים, והרי אין אנו רוצים שירדו אז הגשמים? 
וממ"נ, אי אנו רוצין שירדו גשמים, מפני מה מעברין את השנה כאשר הדרכים משובשות וכו', 
ועוד מפני מה לא נפסיק בא'. ואם אכן אין אנו רוצים שירדו גשמים, מפני מה מזכירין עליהם? 
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7( תענית פ"א, ג.
8( שם י, א.

9( תענית פ"א, א. 

ג
ביאור הריטב"א בפלוגתא דת"ק ור"ג דלכו"ע חיישינן לעולי רגלים

ויובן זה בהקדים מחלוקת התנאים7 לגבי זמן התחלת הזכרת הגשמים: "בשלשה במרחשון 
יום אחר החג, כדי שיגיע  שואלין את הגשמים, רבן גמליאל אומר בשבעה בו חמשה עשר 

אחרון שבישראל לנהר פרת".

בו  גמליאל אומר בשבעה  רבן  וכו'  ופי' רש"י8: בשלשה במרחשון שואלין את הגשמים 
כדי  החג".  אחר  הוא חמשה עשר  במרחשון  בשבעה  "כלומר,  החג:  אחר  יום  עשר  בחמשה 

שיגיע האחרון: "כלומר, קודם ביאת מים לנהר פרת, שהוא רחוק יותר".

וביאר הריטב"א את מח', וז"ל: "פירוש בין לת"ק בין לר"ג משנתינו בזמן שבית המקדש 
קיים היא שנויה, ולכו"ע זמן גשמים הוא לאחר החג, אלא דבזמן שבית המקדש קיים חיישינן 

לעולי רגלים שלא יעצרם הגשם בחזרתם ונמצאת מכשילן לעתיד לבא.

ור"ג חייש לכולהו עולי רגלים ואפילו לאחרון שבהם ויהב להו ט"ו יום אחר החג, ואע"ג 
דאמרינן התם שארץ ישראל היא מהלך מ' יום לפי שהיא מהלך ת' פרסה על ת' פרסה ומהלך 
אדם בינוני ביום י' פרסאות, וירושלים באמצע ארץ ישראל ויש ממנה לכל צד הגבולים מהלך 
כ' יום, אפילו הכי כדי שלא תתאחר זמן השאלה מז' בו שהוא זמן רביעה בינונית לרבי מאיר 
)ו' א'(, רמו עלייהו דליזלו הייא טפי מאדם בינוני או שילכו בלילה קצת כדי שיגיעו לביתם 

בט"ו יום.

ג'  יום עד  י"ב  דניתן להו להליכה  ]נמי[ חייש לעולי רגלים, אלא דסבר דמסתיין  ות"ק 
היכי דלא  כי  ובליליא  ביממא  ליזלו  ואידך מיעוטא  ישראל לבתיהם,  רוב  במרחשון שיחזרו 
תתמנע שאלת גשמים אמטולתייהו כולי האי, ויתחילו לשאול בג' במרחשון שהגיעה רביעה 

ראשונה.

יום ונמתין לשאול עד  יום לט"ו  אבל ר"ג סבר דמיסתיין שנקצר להם המהלך שהוא כ' 
רביעה שניה, וזהו שהוצרך לפרש בז' בו שהם ט"ו יום, ולא ]אתי[ לאשמועינן מנינא דהא 

ידעינן דבז' בו ט"ו יום הם, אלא לטעמא דאמרן". עכ"ל.

קללה9(.  סימן  הם  עצמו  )ובחג  החג  אחר  מיד  הוא  הדעות  כל  לפי  גשמים  שזמן  והיינו 
זמן  וכדי להספיק  רובא דעולי רגלים מספיקים להגיע לנהר פרת,  יום  ולת"ק סובר שבי"ב 
רביעה ראשונה לא נחשוש למקצת העולים. ור"ג סבר שנמתין לרביעה שניה, בשביל אותם 

מעט עולי רגלים.
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10( יו"ד סר"כ, סי"ט.
11( תענית ו, א.

12( מו"ק, ו, א.

ד
 ביאור כל הנ"ל ע"פ דברי הלבוש 

דהפסקת הגשמים הוא משיעבור הפסח 
והנה כתב הלבוש10 גבי מי שהדיר עצמו עד שיפסקו הגשמים, וז"ל: "אמר עד שיפסקו 
הגשמים אסור עד שיעבור הפסח, ונראה לי אע"פ שאנו מפסיקין מלומר משיב הרוח ותן טל 
ומטר מיום ראשון של פסח, כי משום דקי"ל גשמים בחג סימן קללה ואין מתפללין על דבר 
שהוא קללה אף על פי שזמנם הטבעי עדיין עד שיעבור הפסח, אבל בנדרים הלך אחר לשון 

בני אדם ולשון בני אדם כן הוא שזמן להפסקת הגשמים הוא משיעבור הפסח, נ"ל".

ועפ"ז נראה לומר, שבתחילת הזכרת הגשמים, אנו מתחילים מיד כשאפשר להזכיר על 
לגמרי  נדחה  לא  רגלים  עולי  משום  אבל  רגלים,  לעולי  כ"כ  יפריע  שלא  ובתנאי  הגשמים, 
את ההזכרה )שבזה נחלקו ת"ק ור"ג, עד כמה השיעור להמתין להם, ולכ"ע לא אחר רביעה 

שניה(.

ובניסן, אכן זמן הטבעי של הגשם, הוא אחרי החג, אבל כיון שגשם בחג הוא סימן קללה, 
אנו מפסיקין בתחילת הפסח, ובאמת היינו צריכים לבקש עד אחר הפסח. אמנם, משום עולי 
רגלים, לא נחשוש כ"כ להפסיק הגשמים עוד חמישה עשר ימים )יותר ממה שאנו מפסיקים 

עתה(.

ועתה יתורץ הא דשאלנו מפני מה לא מפסיקים בסוף אדר, דהוא מפני שעדיין אנו רוצים 
שירדו גשמים, ואע"פ שיש עולי רגלים. וזה שאנו מעברין השנה, הוא מפני שע"פ טבע בסוף 
החורף יורדין פחות גשמים, ולכן אנו מעברין השנה, כדי שירדו פחות גשמים, ולא יקלקלו כ"כ 
את הדרך. ועוד, שבין גשם לגשם יוכלו עולי הרגל ללכת בחמה. ויוכלו התנורים להתייבש, 
כיון שיורדים פחות גשמים, עד אשר "מלקוש בימי ניסן . . וכיון שיצא ניסן וירדו גשמים אינו 
סימן ברכה11". ולכן אנו מעברין את החודש, וממשיכים להזכיר גשמים, כדי שירדו מעט, עבור 

התבואה וכו'.

ה
הוכחה להנ"ל מהא דאיתא גבי תקון הצרכים לעולי רגלים

ואכלאים בחולו של מועד  "יוצאין אף על הכלאים  וראיה לדבר, דהנה למדנו בגמרא12: 
נפקינן ורמינהו באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים, בחמשה עשר בו קורין את 
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13( עיין במ"ב בתחילת דברינו.

ויוצאין לקווץ את הדרכים, ולתקן הרחובות, ולמוד המקואות, ועושין כל  המגילה בכרכים, 
צרכי רבים, ומציינין את הקברות, ויוצאין על הכלאים רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינא חד אמר 

כאן בבכיר, כאן באפיל. וחד אמר כאן בזרעים, כאן בירקות".

וכתב שם רש"י וז"ל: "ואת מקואות המים – מקואות המים של ארבעים סאה, שחוטטין 
אותן מן הזבל שנכנס לתוכן כל ימות הגשמים, והאי דלא פריך נמי בגמרא אשאר מתניתין, 
דתני ומתקנים הדרכים והרחובות בחולו של מועד, והכא תנא בחמשה עשר באדר – משום 
דלאו פירכא הוא, דבדין הוא דמתקנין להו תרי זימני, דכי מתקן בחמשה עשר באדר – אתו 
להו  דעקרו  כיון  אכלאים,  אבל  מועד,  בחולו של  להו  ומתקני  והדרי  להו,  ומקלקלי  גשמים 

לגמרי בחמשה עשר באדר – למה לי למיפק בו בחולו של מועד, ולהכי קא מיבעיא".

וא"כ חזינן שאף שמתקנין הדרכים וכו' בט"ו באדר, חוזרים ומתקנין אותן בחולו של מועד 
)דפסח(. משום דירדו גשמים בינתיים, ואף שייתכן שעיברו השנה מפני כך )דאי לא תימא 
הכי, מפני מה מתקנין שוב במועד, והרי אפשר לעבר השנה? אלא ודאי שאף שעיברו השנה 

עדיין יורדים מעט גשמים ומקלקלין הדרכים(.

וזהו כדפירשנו, כי יורדים מעט גשמים, שבהם אנו רוצים, אמנם, אחר יו"ט ראשון, כיון 
שזהו סימן קללה, שוב אין אנו רוצים בגשמים כלל. ובזה שווים בבבל ובא"י13.
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*( מתוך שיעור שנמסר בישיבתנו, נרשם ע"י אחד הת'.

בענין כוונה בהקהל
והמסתעף בגדר "כוונה" ו"כוונת הלב" בשאר המצוות 

הרב מרדכי שמואל אשכנזי*
 מרא דאתרא דכפר חב"ד, חבר בי"ד רבני חב"ד באה"ק 
ובעמח"ס הערות וציונים להל' ת"ת )ה"כ(

א
קושיא על רש"י ויישובה ע"פ הל' ת"ת לאדה"ז

בהלכות ת"ת )פ"ב ה"ד( פוסק אדה"ז: "וכל השוכח דבר אחד ממשנתו מחמת שלא חזר 
על לימודו כראוי מעלה עליו הכתוב כאלו מתחייב בנפשו וגם עובר בלאו של תורה שנאמר 
רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל 
ימי חייך והודעתם לבניך וגו'", ומאריך בפרק ב' בדבר החיוב בחזרת הלימוד כנגד השכחה, 

ועיי"ש באריכות. 

ולכאורה, מהו גדר השכחה ובמה הדבר נמדד? 

והנה, איתא בכתובות )כ, א(: "ת"ר כותב אדם עדותו על השטר, ומעיד עליה אפילו לאחר 
כמה שנים. אמר רב הונא והוא, שזוכרה מעצמו; רבי יוחנן אמר אע"פ שאין זוכרה מעצמו. אמר 

רבה ש"מ מדרבי יוחנן, הני בי תרי דידעי סהדותא ומנשי חד מנייהו, מדכר חד לחבריה". 

וברש"י )ד"ה אע"פ(: "אלא לאחר שרואה בשטר נתן בלבו ונזכר שלא נשתכח ממנו כל כך 
שכשמזכירים לו נזכר אבל אינו נזכר לגמרי, לא. דרחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם".

ובהשקפה ראשונה אינו מובן, מהו הפי' שנתן בלבו וע"י זה נזכר בעדות, וכי מה טיבה של 
נתינה זו על הלב שע"י יזכר בעדות? 

ונראה דכוונת רש"י, דכאשר חבירו )או השטר( מזכיר לו על הדבר והרי זה גורם לו שנזכר, 
זו הוכחה ש"נתן בלבו" והזכרון עודנו מונח ונתון בלבו, וע"כ ייקרא עדות מעליא )לר'  הרי 
יוחנן(. ורק כאשר אף כשמזכירים לו אין הדבר עוזר לו להיזכר בהדבר, על זה לא ניתן לומר 

שמלכתחילה "נתן בלבו".
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וכה"ג י"ל בעניננו, שזהו פי' הפסוק )שמביא אדה"ז כמקור לחיוב לזכור את דברי התורה 
שלומד( "ופן יסורו מלבבך". דאכן כל זמן שכשחבירו מזכירו אודות הענין שלמד בעבר הרי 
הוא נזכר בזה, אין כאן האיסור של שכחת התורה, גם אם כשהוא לעצמו 'שכח' כביכול את 
דברי התורה הללו ואינם עומדים לו בזכרונו לנגד עיניו. כי אינו סר מלבבו, דהרי כאשר חבירו 
חבירו  כאשר  גם  דבר  זוכר  כשאינו  מיד, משא"כ  בזה  נזכר  הרי  בלבו,  דבר שהיה  על  עוררו 

מזכירו על כך, אזי עובר בלאו "פן תשכח".

וכגון אדם שלמד מסכתא גיטין בלימוד מעמיק, ובאופן שזוכרו, ולאחר מכן עבר ללמוד 
מסכתא בבא בתרא באופן שעי"ז נשקע במסכתא זו, עד שאין זכרונו הגלוי זוכר את מסכתא 
נזכר  הוא  הרי  כך  על  מזכירו  כאשר  רק  זוכרו,  ואינו  מגיטין  בענין  שואלו  וכשחבירו  גיטין, 

בדבר. 

]ושמא יש בזה, כדי ללמד זכות על זה שאנו אמנם לומדים ואיננו חוזרים באופן שברורה 
לו כאחותו, שזהו מדין "ושננתם", אבל כשחברו מזכירו סוגיא מסוימת נזכרים אנו בדבר, ולכן 

אין כאן לאו של "פן תשכח", אמנם "ושננתם" לא קיים אבל אינו עובר בלאו[.

ב
תוספת ביאור: ע"פ דברי אדה"ז דיש ב' גדרים א. מחשבה ב. כוונה

במאמרי אדה"ז הקצרים )עמ' תקסח( מקשה היתכן שמצד אחד אומרים לו לאדם שיעסוק 
בתורה וירד לעומקה, ולאידך גיסא דורשים ממנו שילמד לשמה הרי זהו תרתי דסתרי? )שאלה 
זו הוזכרה בתניא )פמ"א(, אך שם תירץ זאת בקצרה שיכוון רק בתחילת לימודו ואחר יעסוק 

בתורה(. 

ומבאר אדה"ז דיש ב' ענינים – מחשבה וכוונה: 

המחשבה – איננה ממוקדת על ענין אחד אלא ענינים רבים, זהו כענין אחד בפה ואחד בלב 
שאף שפיו ומחשבתו בענין אחד, ליבו בענין אחר, כלומר שליבו אינו שלם עם המחשבה.

אחר  ענין  על  שחושב  בשעה  אף  ולכן  הדבר,  עם  שלם  שליבו  הלב  רצון  זהו   – הכוונה 
מ"מ זהו מכוסה בליבו, אדה"ז נותן דוגמא לזה כגון אדם הלומד מסכתא ואחר עבר מסכתא 
אחרינא, אזי כשחבירו שואלו דבר במסכתא זו משיבו מיד, אף שלא היה עסוק בה באותה 
שעה, כי הדבר חקוק בלוח ליבו ודבר זה נעלה ממחשבה, ולכן אמרו שהיא בלבו ולא בראשו. 

ולפי"ז מחדש חידוש עצום בנגלה, לבאר את דברי הרא"ש )הל' ס"ת )מנחות( ס"ג( ביישוב 
סתירה בדברי בעל התרומות, דמחד גיסא פסק שגוי שעיבד קלף לשם תפילין, וישראל עומד 
על גביו כשר. ומאידך גיסא כותב שגוי שכתב גט לשמה ואפי' ישראל עומד על גביו, אינו 
כשר. ותמוה מאי שנא הכא מהתם הרי את שניהם יש לעשות לשמה? ומחדש הרא"ש ומחלק 
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דשאני גט שצריך כולו ליכתב לשמה, משא"כ עיבוד הקלף אינו אלא מעשה זוטא. 

מקשה ע"כ אדה"ז, הרי לכו"ע כוונת הלשמה בגט, הוא רק בתחילת כתיבתו ולא כל זמן 
כתיבתו, ואדרבא בשעת כתיבתו עסוק בחסירות ויתירות ושאר דקדוקי סופרים, והיכי אמרינן 
דצריך להיות משך כל זמן כתיבתו ]החת"ס והרעק"א תירצו כל העושה על דעת ראשונות הוא 

עושה והדוחק מבואר[. וכן מהו זוטא ומהו רבה – במה נמדד הדבר היכא זוטא והיכא רבה.

אך לפי הנ"ל מבאר אדה"ז, שכוונה ענינה שהדבר יהי' שרוי בליבו, ולא הכוונה שיהרהר 
שאינו  עורות"  כ"עיבוד  זוטא  דדבר  הרא"ש  דברי  יפה  מיושבים  ועפ"ז  הגט,  זמן  משך  בזה 
לוקח משך זמן וריכוז רב כבגט, יש ביכולת הגוי לעשותו בכוונה, כלומר להרהר במחשבה כיון 
שזמנו קצר לכן די בהרהור לבד, אבל בגט המצריך שיכוון עד כדי כך עד שיהי' מכוסה בלבו כל 

זמן כתיבת הגט, זה אין ביכולת הגוי לעשותו. 

משום  בלימוד,  והעיון  לשמה  לימוד  בין  לשלב  אפשר  איך  שפיר  אתי  זה  יסוד  ולפי 
שבתחילת לימודו למד האדם לשמה והחדיר זאת בעצמו עד כדי כך, שהכוונה הזאת שורה 
אצלו משך כל זמן הלימוד. דכאשר בתחילת לימודו מתכוון ללמוד לשמה, וכוונה זו מכוסה 
בליבו כל זמן משך הלימוד שלומדו בעיון רב שמעסיק מחשבתו בענין הנלמד, מ"מ הרי כוונת 

הלימוד שרויה בליבו. 

חידוש זה של אדה"ז מיישב ענינים רבים )כדלקמן(, ולעניננו מוסברים מאוד דברי רש"י 
הנ"ל דלכאורה מה שייך ענין זכירה ללב? והביאור הוא ע"פ הנ"ל, דכמו העוסק בתורה שאינו 
נמצא אצלו ב"תת ההכרה" שלו, כמו"כ העד  לומד בעיון אבל הדבר  עוסק ב"לשמה" אלא 
דדבר העדות נתעלם ממחשבתו אעפ"כ הדבר היה מכוסה בליבו וע"י החבר מוציאו מהעלם 
אל הגילוי. וכמו שלגבי גט נפסק ע"פ הרא"ש דקרי כוונה בגט, כי אינו סר מליבו אלא מכוסה, 
כמו"כ שפיר בנדו"ד יקרא עדות מעליא, כי עדותו חקוקה בליבו ורק חבירו עורר את ליבו 

למעשה העדות )"ומכניסו בליבו"(.

ג
 פסק רבינו הזקן דמצוות צריכות כוונה 
ובק"ש ותפילה צריך גם "כוונת הלב" 

ידועה המחלוקת, )ראש השנה כח, ב( האם מצוות צריכות כוונה או לא. וכגון גבי שופר – 
באם לא התכוון בתקיעתו האם יצא. וכן גבי מגילה, המעתיק מגילה ממגילה ולא כיון לשמה 
לצאת ידי חובה, האם יצא י"ח או לא. ואף בין הפוסקים נחלקו בהכרעת דין זה להלכה, דיש מן 

הראשונים שפסקו שמצוות אין בהן חיוב כוונה, ויש שפסקו שמצוות יש בהן חיוב כוונה.

רבינו הזקן פוסק להלכה )הל' ק"ש ס"ס, ס"ה( שמצוות שהן מדאורייתא צריכות כוונה, 
וזלה"ק )שם(: "כל המצות צריכות כוונה לצאת ידי חובה בעשיית אותה מצוה, ואם עשאה 
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בלא כוונה לצאת ידי חובתו אלא כמתעסק בעלמא או לכוונה אחרת ולא לשם אותה מצוה, לא 
יצא ידי חובתו מן התורה. ויש אומרים שמצות אין צריכות כוונה, ואף המתעסק יצא בדיעבד. 

והלכה כסברא הראשונה, במה דברים אמורים במצות של תורה". 

ויתירה מזו כתב הרשב"א )ברכות יג, א( דגם למ"ד שמצוות אינן צריכות כוונה, ה"ז בשאר 
מצוות שעיקרן עשייה, אבל בק"ש ובתפילה שעיקרן דיבור, הרי צריך כוונת הלב.

והנה, לכשמעיינים בלשונו הזהב של אדה"ז בהמשך ההלכה הנ"ל, רואים חילוק בין מצוות 
ידי  לצאת   – כוונה  "צריכות  הוא  דבכל המצוות הלשון  בדיבור.  למצוות התלויות  מעשיות 
"ואף  וז"ל שם:  "כוונת הלב".  ותפילה, הלשון הוא, שצריכים  בנוגע לק"ש  חובה", משא"כ 
להאומרים שאפילו מצות של תורה א"צ כוונה, מכל מקום בקריאת שמע צריך כוונת הלב 
שיבין מה שהוא אומר בפיו, ולא אמרו שאינו צריך כוונה אלא בכוונה לצאת ידי חובה, אבל 
צריך כוונת הענין, כלומר שלא יהרהר בדברים אחרים, כדי שיקבל מלכות שמים בהסכמת 
הלב, ואינו דומה לשאר מצות שהן מצות עשייה וכל שעשה מצותה אע"פ שלא כיון לה הרי 
קיים מצות עשייתה". והחילוק הפשוט הוא שבמצוות סתם הרי אינן צריכות, כי אם כוונה 
לצאת ידי חובה המצווה, אבל לא כוונת הלב1, משא"כ תפילה שעיקרה הוא דיבור ולא עשייה, 

הנה עיקר הכוונה היא בלב דוקא. 

נלענ"ד לבאר יותר את החילוק בין ב' סוגי המצוות. דכנ"ל, יש חילוק בין מחשבה לכוונה 
דמחשבה לא אורך לזמן רב משא"כ כוונה חקוק ונשמר בליבו ולכן אורך זמן רב. ולכן הפירוש 
ודי בהרהור בלבד.  כוונה" הוא, שעיקר ענין הכוונה הוא בתחילת המצווה  ב"מצות צריכות 
דהיינו, שבאם התוקע התכוון בתחילת התקיעה בשופר לצאת ידי חובה, הרי זה מספיק, כי 
עיקר הכוונה כבר הייתה, ולכן אפי' אם אח"כ בהמשך התקיעה לא כיון התוקע את הכוונה, 
הרי יצא י"ח כי אינו צריך שיהי' חקוק בלבו אלא מהרהר במחשבתו. אך בק"ש ובתפילה אין 
מספיק שיכוון בתחילת התפילה במחשבתו בלבד, כ"א ישנו חיוב לכוון כל התפילה כולה בלבו. 

הלב  כוונת  נדרשת  וק"ש  דבתפילה  הלב.  כוונת  ויש  סתם,  כוונה  דיש  מכהנ"ל,  והיוצא 
)שזהו כל משך זמן התפילה(, ובשאר מצוות מעשיות יש כוונה סתם )שלזה די בתחילה(. 

• • •

ד
חידושו של אדה"ז מדויק בדברי רמב"ם לגבי מצוות הקהל

והנה, כתב הרמב"ם בהל' חגיגה )פ"ג ה"ו( בגדר כוונה בהקהל, וז"ל: "וגרים שאינן מכירין 
בו  שניתנה  כיום  ברעדה,  וגילה  ויראה  באימה  לשמוע  אזנם  ולהקשיב  לבם  להכין  חייבין 

1( וראה לקו"ש ח"ו ע' 273-4.
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בסיני, אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה, חייבין לשמוע בכוונה גדולה יתירה, 
האמת,  דת  לחזק  אלא  הכתוב  קבעה  שלא  זו  לקריאה  לבו  מכוין  לשמוע,  יכול  שאינו  ומי 
 ויראה עצמו כאילו עתה נצטוה בה ומפי הגבורה שומעה, שהמלך שליח הוא להשמיע דברי 

הא־ל".

וצריך להבין מהו החילוק בין ג' סוגי הכוונות: דהגרים מכינים ליבם, והאינו שומע יכוון 
ליבו, והחכמים הגדולים צריכים לכוון בכוונה גדולה יתירה. וכן מפני מה לקיום מצוות "הקהל" 

דרוש הכוונה, ועד שהחכמים צריכים לכוונה גדולה יתירה. 

ועוד, בגרים הוא אומר "להכין לבם ולהקשיב אזנם", ולכאורה הרי זה תרתי דסתרי, דמחד 
גיסא עליו להכין לבו, ומאידך גיסא עליו להקשיב לקריאה מפי המלך, לבד זאת, דגם באם 
שניהם איתנהו, הו"ל למיפך ולומר קודם 'להקשיב אזנם', ולאחמ"כ מגיעים ללהכין ולכוון 

ליבם. 

והנה, בעצם הגדר במצות הקהל, מחדש כ"ק אד"ש )לקו"ש חל"ד פ' וילך( שעיקרה של 
מצוה זו אינה עצם ההתקהלות יחד, כ"א ה'ליראה את ה'', שזהו החפצא של המצוה )כבק"ש 
הוי'  את  הליראה  נפעל  שע"י  הכוונה  היא  העיקר  אם  כי  בלבד,  בשמיעה  די  ולא  ותפילה(. 
)"להחזיק דת האמת"(. ולכאורה לפ"ז תתחזק קושייתנו, דאכן מי שיודע שפת לשון הקודש 
אזי מקשיב ועי"ז מכוון, אבל גר שאינו מבין לשון הקודש, צריך גם להקשיב וגם לכוון, והרי 

כוונה זו צריכה להיות כל זמן משך הקריאה.

עיקר  דכוונה  וכנ"ל,  למחשבה,  כוונה  בין  המחלק  אדה"ז  של  חידושו  מרומז  דבזה  אלא 
ענינה שהיא נמצאת בלב אף שהינו עסוק בדבר אחר, אבל אינו מפנה ליבו לדבר אחר, משא"כ 

במחשבה הרי מחשבותיו משוטטות אנה ואנה ואינן ממוקדות בדבר אחד. 

דעד"ז י"ל לענייננו, דהכנת הלב והקשבה הם ב' דברים נפרדים. הכנת הלב, ענינה כוונת 
הלב, וכפי שנתבאר לעיל הרי הכוונה אינה צריכה להיות בגילוי אלא אפי' בהעלם, ומספיקה 
כוונת הלב בתחילת הקריאה וזה חקוק על לוח לבו כל משך הקריאה. משא"כ להקשיב הרי 
ולכן  המלך,  מפי  לקריאה  להקשיב  יכול  אעפ"כ  לבו,  מכוון  שהוא  אף  ולכן  במחשבתו  הוא 

מקדים תחילה להכין לבו שהוא קודם הקריאה, ורק לאחר שכיון לבו אזי יכול להקשיב. 

אלא, דבזה גופא יש לעיין מדוע בהקהל צריך גם כוונת הלב, והרי המצווה היא לשמוע 
את קריאת התורה מהמלך, וא"כ לכאורה, מספיק לכוין רק בתחילת המצווה כבשאר עשיית 

מצוות מעשיות. 

את  "שהמעתיק  מגילה:  גבי  כותב  סי"ג(  סתר"צ,  )או"ח  המחבר  דהנה  בזה:  והביאור 
המגילה ממגילה כתובה ולא כיון ליבו לא יצא, דאינו אלא בשביל להעתיקה, ואם כיון לבו 
יצא", ונשאלת השאלה: הרי פסק )שם ס"ס, ס"ד( דמצוות צריכות כוונה רק בתחילת המצוה 
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ולא כל זמן שמיעת המגילה וא"כ מגילה דענינה שמיעה, כמצוה מעשית חשיב, ולמה נקט 
כיון בלבו, היה לו לנקוט כבשאר מצוות כוונה סתם ותו לא.

והנראה לומר בזה, ע"פ מ"ש הרבנו יונה )ברכות ו, א( לחלק בין מצוות שבמעשה למצוות 
שבדיבור, דגם למ"ד מצוות אינן צריכות כוונה, היינו במצוות התלויים במעשה )שופר לולב 

וכדו'(, אבל במצוות שבדיבור, וודאי שצריך כוונה, כי דיבור ללא כוונה, אינו דיבור.

ולפי דבריו, שבדיבור מוכרח שתהי' כוונה כל זמן משך הדיבור ובאם לא אינו דיבור, מובן 
דמשום הכי נקט המחבר גבי מגילה בלשון "לא כיון ליבו לא יצא", דמאחר שזוהי מצוה התלוי' 
בדיבור, הרי היא צריכה כוונת הלב, דבלאה"כ אינו דיבור, ומשום הכי לא יצא. וכ"ש למ"ד 
מצוות צריכות כוונה )שכך פסק אדה"ז(, שודאי שמצוות שבדיבור צריכות כוונה שזהו כוונת 

הלב.

בכוונת הלב במצוות הקריאה בהקהל, שהרי מצוותה היא  יתיישב אף הצורך  כ"ז  וע"פ 
אחר  כעונה  בדיבור שהשומע  התלויה  כמצוה  וזהו  הקריאה מהמלך,  את  כבמגילה, לשמוע 
כבק"ש  הקריאה  זמן  כל  משך  זו  כוונה  שתהיה  צריך  ולכן  חובתו,  ידי  יוצא  ובכך  הקורא 

ותפילה. 

ה
ביאור מהו הכוונה גדולה יתירה אצל החכמים הגדולים

עדיין יש לבאר את המשך דברי הרמב"ם לגבי ה"חכמים", וז"ל: "אפילו חכמים גדולים 
שיודעים כל התורה כולה חייבין לשמוע בכוונה גדולה יתרה". וצריך להבין, לכאורה מאי שנא 
מצות הקהל משאר מצוות שבה הובדלו החכמים הגדולים העם שדי להם בכוונה הלב גרידא, 
והוצרכו לכיון "כוונה גדולה יתירה". גם צריך ביאור כפל הלשון "גדולה יתירה", דמה באה 

לרבות תיבת "יתירה" על תיבת "גדולה". 

והנה בכדי לבאר ענין זה יש להקדים בכללות ולבאר בגדר מצוות הקהל.

וגדולה  פשוטה  תמיהה  מתעוררת  וכו',  המלך  דקריאת  מצוה  של  ענינה  בכללות  דהנה 
והרי  הפרשה,  את  קורא  המלך  את  לשמוע  הבאים  הגדולים  להחכמים  מתחדש  מה  כאחד: 
הם יודעים מכבר את דקדוקי הדינין וכל הדרשות הנלמדים מפרשיות אלו. ויתירה מזו הרי 
בין הפרשיות מופיע גם "פרשת שמע", שקוראין אותה פעמים ביום על דקדוקיה וכוונותיה, 
ומהו הכוונה הגדולה שהחכמים הגדולים צריכים לכוונה באופן מיוחד ומחודש בעת ששומעין 

אותה מפי המלך.

ויש לבאר בזה ע"פ ביאור כ"ק אד"ש )הובא לעיל( בגדר מצוות הקהל )ע"פ הרמב"ם(, 
דכמו"כ מעמד הקהל  קיבלו את התורה.  סיני שם  הר  היא מעין מעמד  דכל מהות מצוותה 
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הרי  תורה"  "המשנה  את  הקורא  והמלך  האמת",  דת  "לחזק  והמצוות  התורה  לקיום  מזרז 
 הוא שליח הא־ל למסור את דבר ה' )וענין זה נתחדש בדברי הרמב"ם ולא מצינו זאת בשאר 

הראשונים(.

לכוון  שצריך  הכוונה  וממילא,  סיני.  הר  מעמד  מעין  הוא  עיקרה  בהקהל  זו  כוונה  וא"כ 
יום, כי כשאדם אומר  ב'שמע ישראל' זה, אינה בכל 'שמע ישראל' שאומרים פעמיים בכל 
במעמד  ועתה  המלך,  מן  מכתב  באמצעות  המגיעה  כפקודה  ה"ז   – ק"ש  יום  בכל  פעמיים 
הקהל כאשר קורא המלך פרשת ק"ש ה"ז כשליח מהמלך. ולכן כאשר קורא פעמיים ביום 
הרי קוראה 'בשכבך ובקומך', אבל בהקהל שזהו כעין מעמד הר סיני, אזי צריך להיות בכוונה 

גדולה )לא כבכל יום( אלא כמו שליח המלך המקריא לפנינו. 

וחידוש זה שבכוונה בהקהל על פני כוונה שבשאר מצוות, מתבטא גם בכך, שבשאר מצוות, 
גם מצוות שבדיבור, כוונת הלב היא בתחילת המצווה ונשארת מכוסה בלב וקרי "כוונת הלב", 
מפני שהחפצא של  הקריאה,  זמן משך  כל  גלויה  להיות  צריכה  הכוונה  הקהל  במעמד  אבל 

מצווה זו היא הכוונה, כי הרי לחכמים לולי הכוונה אין חידוש במעמד הקהל.

וענין זה הוא דוקא אצל החכמים הגדולים עליהם מוטל לכוון בצורה גדולה יותר כמעמד 
הר סיני, דוקא מפני שהם יודעים התורה כולה, ממילא כוונתם צריכה להיות באופן מחודש 
פטורים  הם  הרי  בזה,  חידוש  להם  ישנו  הרי  זו  בקריאה  דאף  העם  שאר  משא"כ  יום,  מכל 

מה'כוונה גדולה יתירה', מ"מ אף הם מחויבים בכוונת הלב כל זמן משך הקריאה.

וזהו דיוק הלשון 'כוונה גדולה' – מכיון שיודעים התורה כולה מוכרחים הם לכוון בצורה 
גדולה, שיהא ניכר שזהו כמעמד הר סיני. 'יתירה' – ע"פ הא דביארנו לעיל דאחד הפרשיות 
של הקהל היא פרשת ק"ש, ולכן צריך כוונה מיוחדת בק"ש מכיון שקוראים אותה פעמים 
ביום. ויתירה מכפי שאנו קוראים את הק"ש רק "כדי שיקבל מלכות שמים בהסכמת הלב" 
)כלשון אדה"ז שהובא לעיל(, אלא שצריכה להיות כוונה יתירה בלב שתהא גלויה כל זמן משך 

הקריאה מפי המלך. 

• • •

ו
עוד כמה ענינים שגם בהם טמון חידושו של אדה"ז

ענינים: מתנמנם,  כמה  עוד  לבאר  יש  לכוונה  בין מחשבה  הנ"ל של אדה"ז  חילוקו  ע"פ 
שיכור והסח דעת – בנוגע לקריאת המגילה.

פסק  וכן  יצא".  מתנמנם,   .  . המגילה  את  "הקורא  א(:  יז,  )מגילה  במשנה  נאמר  דהנה, 
המחבר בשו"ע )או"ח סתר"צ, סי"ב(: "קראה מתנמנם, הואיל ולא נרדם בשינה, יצא".
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לגבי אכילת אפיקומן פסק רבינו הזקן )סתע"ח ס"ה( שהיושן תוכ"ד אכילתו, אסור לו 
לחזור ולאכול, והמתנמנם חוזר ואוכל. ומסביר מהו גדר מתנמנם: "ואיזהו מתנמנם ישן ואינו 
ישן, ניעור ואינו ניעור, כגון שאם קורין אותו והוא עונה ואינו יודע להשיב דבר שצריך להרהר 
קודם שישיב, וכשמזכירין אותו הוא נזכר, כגון ששואלין אותו באיזה מקום הנחת חפץ פלוני, 
ואינו יודע להרהר ולזכור בעודו מתנמנם באיזה מקום הניחו, וכשמזכירין אותו ואומרים לו 

הנחת במקום פלוני הוא נזכר, ואומר הן או לאו וכיו"ב". 

אותו  ולכן כששואלים  עמו,  בל  אבל מחשבתו  ער  ליבו  רק  בזה, שהמתנמנם  וההסברה 
דבר המצריך הרהור )ובל' הגמ' "להדורי סברא"(, אינו יודע להשיב שאלה. אבל כשמזכירין 
אותו הרי הוא מכניס זאת לליבו ונזכר, דכדוגמת זה ממש מצינו ברש"י בכתובות לגבי עדות 
כשמזכירין אותו הוי עדות מעליא )לדעת ר' יוחנן( כנ"ל ס"א. וביאור הדבר ע"פ חידושו הנ"ל 
של אדה"ז, דהיות והכוונה היא אפי' כשהיא מכוסה בלבו ולא כהרהור שהוא רק בגלוי, לכן 
המתנמנם הדבר שמזכירין אותו מכוסה בלבו, אלא שמזכירין לו ועי"ז מוציא זאת מהעלם אל 

הגילוי, ולכן שפיר קרי כוונה. 

משום כך לענין הקורא את המגילה והתנמנם, כפי שהגדרנו דלמתנמנם יש לו כוונה אלא 
כוונתו  בזה  הרי  לאו,  או  בהן  לענות  יוכל  אזי  ישאלו  דהיינו שבאם  במוח(  )ולא  בלב  שהיא 

נמצאת, דהרי יש לו את הכוונה בלב )אף שלא באופן גלוי(.

וכן לענין שיכור, האם שיכור יכול לקרוא את המגילה או לא, דהיינו האם יש לו את כוונה 
הרצויה או לא? הנה, רבנו הזקן בשולחנו )או"ח סצ"ט, ס"א( פסק וביאר מהו החילוק בין שתוי 
לשכור, וזלה"ק: "שתה רביעית יין בבת אחת אל יתפלל עד שיסיר יינו מעליו אע"פ שיעבור 
נקרא שכור אלא שתוי,  אינו  יכול לדבר לפני המלך,  הוא  יותר אם  ואם שתה  זמן התפלה, 
ותפלתו תפלה אם עבר והתפלל, וא"צ לחזור ולהתפלל כשיפוג יינו, אף ע"פ שלא עבר עדיין 
יכול לדבר לפני המלך נקרא שכור, ואם עבר והתפלל תפלתו תועבה  זמן תפלה, ואם אינו 
וכאלו עובד עבודה זרה . . אבל שאר ברכות יכול לברך אע"פ שהוא שכור". דהיינו שמכיון 
שלתפילה בענין כוונה מעולה )עיין באו"ח סקפ"ה ס"ה(, וכוונה זו אינה שייכת אצל שיכור, 
לכן שכור אינו יכול להתפלל, אמנם כוונה כלשהי ודאי שיש לו, שלכן נפסק ששיכור יכול 
לברך שאר ברכות )דבעי כוונה כלשהו בהם(, וכן פסק הרמב"ם בהל' חובל ומזיק )פ"א הי"א( 
דבאם הזיק ה"ז חייב, וכן בהל' אישות )פ"ד הי"ח( דבאם קידש, קידושיו קידושין, ובוודאי 

שבהם בעי כוונה.

ומהו אכו החילוק ביניהם, דמהי כוונה מעולה ומהי כוונה כלשהי?

יובן היטב, דבתפילה וק"ש בעי כוונה כל משך  אלא שע"פ היסוד שחידש אדה"ז לעיל 
הזמן, ושכור אינו יכול לכוון כל הזמן וממילא הוא פטור, ויותר מכך שתפלתו תועבה. משא"כ 



365 שער הקהל

בברכות ובשאר דברים שאין צורך בהן בכוונה לכל משך זמן פעולת המצווה, אזי יוכל לעשות 
ולכן לענין קריאת  זו מכיון שכוונה מועטת בתחילת הענין מספיקה לכל משך הזמן.  מצוה 

המגילה דבעי כוונת הלב אין שיכור יכול לצאת ידי חובתה בקריאתה. 

ואינו כהמתנמנם דיש לו כוונה, דהנה כתב הרמב"ם בהלכות מגילה )פ"ב הט"ו( דבכדי 
לצאת חובת המצווה "עד דלא ידע", הרי הוא מחוייב "ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרות". 
שירדם,  מדוע  השיכרה  הוא  הענין  דאם  דממ"נ  "וירדם",  בל'  הרמב"ם  כוונת  מהי  ולכאורה 

ובאם הענין הוא שעי"ז נרדם, אזי שירדם מלכתחילה, ומהו שאומר "וירדם בשכרות"?

אלא, דס"ל להרמב"ם שהכוונה ב"עד דלא ידע" בפורים, הוא שלא תהי' לו שום כוונה, 
ובאם הוא שיכור אמנם עדיין יש לו כוונה כל שהיא )כדמצינו שיכול לקדש אישה ובאם הזיק 
חייב(, אלא היות וכשמשתכר הוא נרדם הרי הוא איבד את כל הכוונה, ולכן אז הוא יוצא י"ח 
ב"עד דלא ידע", אבל לענין קריאת המגילה הרי הוא כישן שאינו יוצא ידי חובה כי אינו לו כל 

כוונה כי לבו בל עמו. 

ולענין הסחת הדעת האם יצא ידי חובתו או לא, הנה כותב רבינו הזקן )סי' נ"ט ס"ד( לענין 
ק"ש: "ומכל מקום הואיל וברכות קריאת שמע הן ארוכות, אין לסמוך על שמיעתן מהש"ץ 
אפילו בציבור, כי שמא יפנה לבבו באמצע הברכה לדברים אחרים ולא ישמע מהש"ץ, לכן יש 

לומר כל הברכה בנחת עם הש"ץ".

הנ"ל  ע"פ  בזה  ההסבר  אלא,  לבבו",  "ויפנה  לשון  תופס  אדה"ז  מדוע  מובן  אינו  ולכאו' 
שזה  ובפרט  בהכרח שמחשבותיו משוטטות,  הרי  המגילה  את  אדם שומע  דכאשר  במגילה 
אורך זמן רב, אבל לבבו לא פונה מעם הקריאה אלא כוונת לבו בשמיעת המגילה, ולכן ענין 
זה אינו מעכב בו מלצאת, דהרי אף שהרהר הרי היתה לו כוונה בתחילת הענין )שמשפיעה על 
כל משך הזמן שנמצאת בלבו(, ולכן יצא י"ח, אבל אם הפסיק ו"פנה לבבו" לענין אחר אזי לא 

יצא כי הופסקה כאן כוונת הלב ולכן לא יצא.

כשעומד  אלא  הדעת,  היסח  נקרא  "ואינו  ס"א(:  כח  )סי'  מצינו  יותר,  ברורות  ובמילים 
בשחוק או בקלות ראש )או שמטריד דעתו כל כך לצרכי הגוף, עד שלבבו פונה מיראת שמים 
מחמת טרדתו(, אבל כשעומד ביראה ומתעסק בצרכיו, אף על פי שעוסק במלאכתו ובאומנתו, 
ואין דעתו על התפילין ממש, אין זה נקרא היסח הדעת, שאם לא כן איך יכול כל אדם לילך 

בתפילין כל היום". 

ומכל האמור, שוב אנו רואים את החילוק של אדה"ז בין כוונה למחשבה, דמכיון דכוונה 
היא בלב ומכוסה בלבו, לכן יכול לעסוק ולהרהר בדברים אחרים כל עוד לא נפנה לבבו, אבל 

הרהור זהו רק לפרק זמן קצר וכשפנה מהרהור זה נפנה הרהורו לגמרי לענין אחר.
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1( סוטה פ"ז ה"ח.
2( הלכות חגיגה פ"ג ה"ד.

3( במדבר י, ב. 
4( רמב"ם הלכות חגיגה פ"ג ה"ז.

בגדר התקיעה בחצוצרות בהקהל

הת' שלמה ברדה 

א
חקירה בדין תקיעת הכהנים בחצוצרות

איתא בתוספתא1 גבי מצות הקהל: "אותו היום כהנים עומדים בגדרים ובפרצות וחצוצרות 
של זהב בידיהם תוקעין ומריעין ותוקעין, כל כהן שאין בידו חצוצרות אומרין דומה זה שאין 

כהן הוא".

והנה הטעם לתקיעה בחצוצרות מבואר ברמב"ם2 שזהו "כדי להקהיל את העם". 

ונראה לחקור בגדר ענין תקיעה זו, האם התקיעה היא חיוב על הכהנים כחלק מגדר מצות 
הקהל, או שאין זה כחלק ממצות הקהל, אלא רק פרט טכני – הכשר למצות הקהל, שכדי שכל 
עם ישראל יתקהלו לבית המקדש צריך לקרוא להם, והקריאה היא ע"י חצוצרות, ע"ד שימוש 

החצוצרות שעשה משה3 שהיו כדי "למקרא העדה".

והנפק"מ בין ב' האופנים היא: שאם נאמר שהתקיעה היא רק הכשר מצוה, אזי כל אדם 
ואפילו גוי – שאינו מחוייב במצוה יוכל לתקוע, ע"ד שגוי יכול לבנות סוכה )שהיא הכשר 
מצוה למצוות ישיבה בסוכה(. אך אם נאמר שהתקיעה היא חלק מהמצוה, אזי רק הכהנים 

שמחוייבים בזה הם אלו שצריכים לתקוע.

והנה מדברי הרמב"ם4: "יום הקהל שחל להיות בשבת מאחרין אותו לאחר השבת, מפני 
תקיעת החצוצרות והתחינות שאינן דוחין את השבת", נראה להוכיח כאופן הא' שהתקיעה היא 
לא רק פרט טכני כדי להקהיל את העם, אלא יש בה מטרה וענין כשלעצמו כפרט במצות הקהל, 
ועד כדי כך שכשחל יום הקהל בשבת נדחה מעמד הקהל לאחר השבת, מפני התקיעה בחצוצרות.

ניתן להוכיח גם כאופן הב' והוא: מפשטות לשון הרמב"ם2 "כיצד הוא קורא  אך לאידך 
פי' שזאת מצוה על הכהנים  ולא  כדי להקהיל את העם".  ירושלים  בכל  תוקעין בחצוצרות 
כחלק מגדר מצות הקהל, אלא שזהו רק כדי להקהיל את העם. ומזה נראה לכאורה שהתקיעה 

הינה רק פרט טכני כדי להקהיל את העם. 
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5( ירושלמי מגילה פ"א ה"ד.
6( מצווה שפ"ד.

7( מגילה פ"א ה"י.
8( ומוכח דהיה כהן כדתניא במס' קידושין )עא, א(: 
"תניא אמר ר' טרפון פעם אחת עליתי אחר אחי אימי 

שהבליע  ושמעתי  גדול,  כהן  אצל  אזני  והטיתי  לדוכן, 
שם בחברת אחיו הכהנים".

ורש"י ז"ל כתב שם: "אחר אחי אימי שהיה כהן, ור"ט 
היה כהן, בתוספתא דכתובות מעשה בר"ט שקדש שלש 
מאות נשים בשני בצורת כדי להאכילם תרומה", ומכאן 

ב
ביאור חקירה הנ"ל ע"פ מחלוקת המנ"ח והשיירי קרבן

ונראה לומר שבזה פליגי ה'שיירי קרבן' ו'המנחת חנוך'. דהנה השיירי הקרבן על הירושלמי5 
נראה  "וכן  וז"ל:  מדאורייתא,  עשה  מצות  היא  בחצוצרה  שהתקיעה  הרמב"ם  בדעת  מוכיח 
מפיה"מ להרמב"ם שם, הלכך אמר הטעם מפני התקיעה ולא מפני הבימה דאפשר בלא בימה, 

אבל תקיעה מצוות עשה דכתיב וביום שמחתכם וגו'". 

בשבת  שחל  הקהל  מעמד  של  הדחיה  סיבת  שכל  הרמב"ם  שכתב  ממה  שמוכיח  היינו 
למוצאי שבת, היא דוקא מצד התקיעה בחצוצרה שא"א לתקוע בשבת, אך אין זה מצד הבימה 
של עץ, לפי שהיא איננה הכרחית, ואפשר לקרוא את קריאת הקהל גם בלא בימה, שהרמב"ם 

ס"ל שהתקיעה בחצוצרות בהקהל הוי מצות עשה מדאורייתא. 

לעומתו המנ"ח6 סובר, שהתקיעה בהקהל היא מדברי קבלה בלבד, וסברתו שכל הסיבה 
שבעל מום תוקע בהקהל )כדלקמן ס"ג( הוא משום שהיא מדרבנן.

לומר שה'שיירי הקרבן' שסובר שהתקיעה בחצוצרות היא מדאוריתא, ס"ל  ניתן  לפי"ז 
כאופן הא' שתקיעת החצוצרות היא פרט בגדר מצות הקהל. 

ולאידך המנ"ח שסובר שהתקיעה היא מדרבנן, ס"ל כאופן הב' שהתקיעה היא רק הכשר 
מצוה ופרט טכני ואינה חלק מגדר מצוות הקהל, אם כי היא מצוה דרבנן. 

 ג
דברי הברייתא והירושלמי גבי כהן חיגר

והנה בהמשך הברייתא מובא: "בו ביום ראה ר' טרפון חיגר עומד ומתריע בחצוצרות משם 
אמרו חיגר תוקע במקדש". 

היינו, שישנו חידוש מיוחד בתקיעת החצוצרה בהקהל, והוא: שכל כהן ואפי' כהן בעל מום 
)וכדברי עדותו של ר"ט לגבי כהן חיגר(, מחוייב לתקוע בחצוצרה על מנת להקהיל את כל עם 

ישראל, ועד כדי כך שכהן שלא תקע מדמין אותו שאינו כהן. 

ומצינו עד"ז גם בירושלמי7: "ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, תמימים ולא בעלי 
מומים דברי ר' עקיבא, א"ל ר' טרפון8 אקפח את בניי אם לא ראיתי שמעון אחי אימא חגר 



שערי ישיבה368

ומשמע  כהן,  היה  בהקהל  שתקע  אימו  אחי  ששמעון 
לפי"ז שתקיעת הקהל מוטלת על הכהנים. 

מעטים,  לשון  בשינויי  בהעלותך  פ'  בספרי  9( וכן 
ושם "או בשעת הקהל או בר"ה ויוהכ"פ וביובל".

יתקעו  "ובני אהרן הכהנים  י, ח(  )במדבר  10( עה"פ 
כתב  לדורותיכם",  עולם  לחוקת  לכם  והיו  בחצוצרות 
וז"ל: "מפני שאמר סתם ותקעו בהם הוצרך  המלבי"ם 
לפרש שרק כהנים יתקעו, וכבר ביארתי שיש הבדל בין 
בני  הכהנים  כשאמר  ובין  הכהנים,  אהרן  ובני  כשאמר 
אהרן, כשאמר הכהנים בני אהרן גם בעלי מומין בכלל, 
זה  ולפי  מום,  בעל  מוציא  הכהנים  אהרן  בני  וכשאמר 
למד ר' עקיבא שכהן בעל מום פסול לתקוע בחצוצרות, 
ור' טרפון לא ידע חילוק זה וחשב שגם כשאמר בני אהרן 

הכהנים בעלי מומין בכלל".
והא שכתב בספרי שם שר"ע ענה לר"ט "א"ל שמא 
שבתוספתא  המלבי"ם  הסביר  וביובל",  ביוהכ"פ  בר"ה 

ובילקוט גרס שמא בהקהל. 
תקיעה  בענין  גם  מומין  דבעלי  שפיר  קא  ומדבריו 
דענין  מתחזק  זה  ולפי  מהפס',  הלימוד  ע"פ  בהקהל 
את  להקהיל  )כדי  מדרבנן  עצה  רק  לא  הוא  התקיעה 
וכדברי  העם(, אלא גם חיוב מהתורה במידה מסוימת, 

השיירי קרבן הנ"ל. 
11( חגיגה ג, א.

12( הלכות חגיגה פ"ג ה"ב.
13( ובמנחת חינוך מצוה תריב מבאר סיבת הדברים 

למה כל או"א מחוייב עיי"ש.

באחת מרגליו עומד בעזרה חצוצרתו בידו ותוקע, א"ל ר' עקיבא שמא לא ראית אלא בשעת 
הקהל9, ואני אומר בשעת קרבן. א"ל ר' טרפון אקפח את בניי שלא הטית ימין ושמאל, אני 
שראיתי המעשה ושכחתי ואתה דורש ומסכים על השמועה, הא כל הפורש ממך כפורש מן 
כהן בעל מום פסול  )שאומר שבשעת קרבן  ר"ע  דלכו"ע אפי' לדעת  ומכאן מוכח  החיים". 

מלתקוע(, בתקיעת הכהנים במעמד הקהל אפי' כהן בעל מום יוכל לתקוע10.

ד
דברי הגמ' והרמב"ם בענין פטור בעל מום בהקהל והקושי לפי"ז

והנה איתא בגמרא11 שדין הקהל ודין ראיה נלמדים בגז"ש ראיה ראיה, שבהקהל נאמר 
"הקהל את העם וגו' בבא כל ישראל לראות", וממילא לומדים שם מהפסוקים שחיגר פטור 

מהקהל )עיי"ש(. 

והטף,  הנשים,  מן  חוץ  הקהל  ממצות  פטור  הראיה  מן  הפטור  "כל  ברמב"ם12  נפסק  וכן 
וסומא  אחת,  ברגלו  ואפי'  חיגר  כגון:  מומין  בעלי  שם  הגמ'  דע"פ  וכוונתו  וכו'.  והערל"13 
אפי' בעינו אחת, וחרש אפי' באוזנו אחת, הרי הם פטורים מראיה וממילא גם מהקהל )ע"ש 
הלימודים למה הם פטורים מראיה(, וזוהי כוונת הרמב"ם באומרו "כל הפטורים" וכו', שבא 

לשלול בעלי מומין ובכללם חיגר שפטורים מהקהל.

נראה  כך  מהקהל  ראיה  זו  בסוגיא  שלמדנו  "וכשם  שם(:  )חגיגה  ז"ל  המאירי  וכדברי 
ללמוד הקהל מראיה, וכל הפטור מראיה פטור מהקהל חוץ מן הנשים וכו', וכן כתבוה גדולי 

המפרשים", ע"כ יוצא שכהן חגר פטור מהקהל.

ע"י  החצוצרה  שתקיעת  הרמב"ם  בדעת  שסובר  קרבן'  ה'שיירי  בדברי  צלה"ב  ולפי"ז 
הכהנים היא מדאורייתא, דלפי דברינו דלעיל, מסיבה זו הרי התקיעה הוי פרט ממצות הקהל, 
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14( הלכות חגיגה פ"ג ה"ו.
15( ובהמשך כתב הלח"מ: "א"נ אפילו שהוא שומע 
יפה מקרוב עתה הוא במקום רחוק ובמקום שאינו יכול 
לשמוע". וקשה ע"פ המבואר בלקו"ש חי"ט )עמ' 325 

אפשרות  אין  אזי  המלך,  על  חיוב  יש  שאם   )28 הע' 
שיהי' מי שהוא במקום רחוק כי אז יהי' ציווי על המלך 

להביא אותו קרוב יותר. 
16( התוועדויות תשמ"ח ח"א ע' 219.

והרי בעל מום אינו מחוייב כלל בהקהל, ובכלל זהו גם כהן בעל מום, ומאידך הרי אותו כהן 
גופא מחוייב לתקוע בחצוצרה ע"מ להקהיל את בנ"י )ועד כ"כ שכל כהן שאינו תוקע אומרין 
זה שאינו כהן הוא(, זאת אומרת שאותו כהן שאינו מחוייב במצווה הרי הוא מחוייב  דומה 
לכאורה בפרט מגדריה, וצריך ביאור מדוע חייב כהן בעל מום בתקיעת החצוצרה, הרי פטור 

הוא ממצות הקהל. 

ה
יישוב ע"פ הלח"מ ודחייתו   

בפשטות ניתן לתרץ שבאמת אין כלל חיוב על כהן בעל מום לתקוע בחצוצרה, אך למרות 
זאת יכול לתקוע, וכמו שכתב הרמב"ם14: "ומי שאינו יכול לשמוע מכוין לבו לקריאה זו שלא 
קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמת", וכתב הלח"מ שם: "אם כוונת רבינו ז"ל לומר על החרש, 
אפשר לומר דאע"ג דחרש אפי' באזנו אחת פטור מן הקהל, דהא פטור מן הראייה וכל הפטור 
מן הראייה פטור מהקהל מ"מ קאמר דאם בא לשמוע מעצמו שיכוין לבו לקריאה אע"פ שאינו 

שומע"15.

והיינו שלמרות שחרש זה אינו מחוייב, בכל זאת הרי יכול להשתתף בהקהל וע"ד זה כהן 
חיגר שלמרות שאינו מחוייב הרי הוא יכול לתקוע.

אבל קשה להעמיד כן מכיון שלא חילק באומרו "וכל כהן שאינו תוקע שאין בידו חצוצרות 
אומרין דומה זה שאין כהן הוא". וממילא מובן בפשטות שציווי זה חל גם על כהן חיגר שגם 
אצלו זה חלק משלימותו ככהן, ולכן נראה לחלק שדוקא לגבי "חרש באזנו אחת" הרי הוא אינו 

מצווה ועומד, ולעו"ז כהן בעל מום מחוייב לתקוע, וצריך להבין מנין נובע חיוב זה.

ו
קושיא לשיטת המנ"ח מהא ד"דומה זה שאין כהן הוא"

גם צלה"ב בדברי המנ"ח דס"ל שהתקיעה היא רק מדרבנן, ואשר לפי דברינו דלעיל ס"ל 
שהתקיעה היא רק בכדי להקהיל את העם לביהמ"ק, דא"כ לשם מה צריך היה שריבוי של 
כהנים יתקעו בחצוצרות, ועד כדי כך ש"כל כהן שאין בידו חצוצרות אומרין דומה זה שאין כהן 
הוא". ובפרט לפי ביאורו של כ"ק אד"ש מה"מ16 בנוגע לתקיעה בשופר ע"י הכהנים בהקהל, 

וזלה"ק: "וכמה פרטים בדבר: 
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בזמן  זה  האם  שם,  הירושלמי  בכוונת  17( ויל"ע 
המלך  ע"י  התורה  קריאת  בזמן  דהיינו  גופא  הקהל 
כחלק מהטקס דהקהל או שזו פעולת ההקהלה שכותב 
)המפרשים(  ולא פירשו  גופא  ב'שעת הקהל' – הקהל 

שם כוונתו. 
כעבודת  ביהמ"ק  מעבודת  חלק  זה  באם  תלוי  וזה 
ואם  לפניה(,  )דהיינו  הקריאה  בזמן  זהו  אזי  הקורבנות 

אינו חלק מהעבודה דביהמ"ק, אזי זה פעולת ההקהלה 
שהרי רק בעבודת הקורבנות יש ענין השירה במקדש.

)יל"ש  18( ע"ד הוכחת כ"ק אד"ש ש"מ"ש במדרש 
ישעי' רמז תצט( ש"בשעה שמלך המשיח בא עומד על 
גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים 
הגיע זמן גאולתכם", קאי על גג בית המקדש דמקדש 
שבירושלים",  המקדש  במקום  שהוא  שבחו"ל  מעט 

א. התקיעה בחצוצרות היא חובה על כל כהן וכהן בפרטיות, שמלבדו ישנם עוד עשרות 
מאומה  יחסר  לא  בודאי  שלו,  התקיעה  ללא  שגם  כך  ותוקעין",  ומריעין  ש"תוקעין  כהנים 

בפרסום הדבר. 

ב. התקיעה בחצוצרות היא לא רק ע"י הכהנים דבית אב שעובדים ביום זה, ולא רק ע"י 
אם  גם  בירושלים  הנמצאים  הכהנים  כל  ע"י  אלא  זה,  בשבוע  שעובדים  דהמשמר  הכהנים 
המשמר שלהם הוא בזמן אחר, ויתירה מזה אפילו כהן בעל מום שאינו ראוי לעבודה כלל, לא 
רק להקרבת קרבנות ממש אלא גם לעבודות שהן הכנה להקרבה, או עבודות הבאות לאחרי 

ובהמשך לההקרבה, תוקע ומריע ותוקע כאמור שאפילו "חיגר עומד ומחריע בחצוצרות". 

שאין  כהן  ש"כל  כך  כדי  עד  הכהונה,  ענין  לכללות  הנוגע  הו"ע  בחצוצרות  התקיעה  ג. 
בידו חצוצרות אומרין דומה שאין כהן הוא", כלומר לא תתכן מציאות כזו שכהן אינו תוקע 

בחצוצרות, ובמילא העובדה "שאין בידו בחצוצרות" מוכיחה "שאין כהן הוא"". עכ"ל.

ולפי"ז קשה לשיטת המנ"ח דהרי התקיעה בחצוצרה היא רק פרט טכני "כדי להקהיל את 
העם", וא"כ מהי החובה על כל כהן בפרטות לתקוע, והרי לשיטתו התקיעה היא אינה מצוה 

מדאורייתא, אלא רק כדי להקהיל את העם. 

ז
קושי נוסף לשיטת המנ"ח

ענין נוסף תמוה בדעת המנ"ח והוא דמשמע בירושלמי שהתקיעה היא גם בעזרה )בשעת 
עומד בעזרה  ר' טרפון: "ראיתי את שמעון אחי אימא חגר באחת מרגליו  וכעדות  הקהל17( 
"משם  שם(  )סוטה  בתוספתא  וכן  הקהל.  בזמן  שזהו  שם  ומסקנתו  ותוקע"  בידו  חצוצרתו 
אמרו חיגר תוקע במקדש". ונראה דיש ענין גם בתקיעה במקדש גופא. ולכאורה אם לדעת 
המנ"ח כל מטרת התקיעה היא אך ורק כדי להקהיל את העם, א"כ לשם מה היה צ"ל התקיעה 

בעזרה.

דהנה בפשטות הצורך בתקיעה הוא, אך ורק בתוך העיר ירושלים, כי הרי שם בלבד יש 
צורך להקהיל )דמי שכבר נמצא במקדש אין צורך לקרוא לו, שהרי כבר נמצא במעמד18(. 
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למטה  וירד  יתגלה  העתיד  שמקדש  ש"לאחרי  מסברא 
לא יהיה צורך להשמיע לישראל "הגיע זמן גאולתכם". 

)קוטרס בית רבינו שבבל הערה 38(.   
*18( והא דלא כתב דהחיוב על הכהנים, כתב בספר 
לא  היא  הכהנים  שתקיעת  סבר  דהרמב"ם  כצבי  רץ 
העם.  מורי  היותם  מצד  אלא  הקורבנות,  עבודת  מצד 
לכהנים,  עדיפות  שיש  היות  עם  בסנהדרין  דגם  והיות 
עכ"ז כשאין כהנים הרי גם ישראל יכולים לדון, ולפי"ז 
גם  אזי  כהנים,  יהי' שכשאין  הדין  דהקהל  בתקיעה  גם 

ישראלים יכולים לתקוע – כשיטת המנ"ח. 
עדיפות  דיש  הול"ל  א"כ  שהרי  כן,  לומר  ק"ק  אך 
בידו  שאין  כהן  "וכל  רז"ל  ומלשון  לתקוע,  לכהנים 
חצוצרות אומרין דומה זה שאין כהן הוא", משמע שזהו 
ישנה  בודאי  אעפ"כ  אך  העם,  מורי  ענין  מצד  רק  לא 
בחצוצרה,  שתוקעין  אלו  הם  שהכהנים  זה  בין  שייכות 
לבין זה שהם מורי העם שהרי כל ענין הקהל הוא בשביל 

לפעול את ה"ליראה את הוי'". 
ואולי י"ל שהיות ואינו נוגע לכאן אין הרמב"ם אמר 

כי  בתקיעה,  הכהן  לחיוב  ביחס  )לא  מדבר  שהרי  זאת, 
אם( במקום התקיעה בהקהל בכלל. 

ובכלל יש לדון על מיקום דיני הקהל ברמב"ם שכתב 
כמה מהמפרשים  דעת  לפי  שהרי  קורבנות  בספר  זאת 
הקורבנות  מצד  אינו  הקהל  חיוב  הרי  ועוד(  כצבי  )רץ 
ה'  את  ליראה  העם,  )מורי  אחרים  ענינים  מצד  אם  כי 
את  שכתב  אחרי  זה  את  לכתוב  דהוצרך  ונראה  וכדו'(. 
דין קרבן ראיה )כיון דילפינן בגמ' ראיה, ראיה מהקהל(, 
והיות וכתב פה דין ראיה כתב גם את עניני הקהל, לפי"ז 
גופא,  אפשר לומר שכתב רק מה שדין הכרחי להקהל 
ולא ביחס לעושים אותה כגון הכהנים והמלך )שלא דן 

במקרה שיש ב' מלכים וכדו'(.
 38 ובהערות   130-131 ע'  חי"ד  בלקו"ש  אמנם 
לענין  קשור  כן  הקהל  ענין  שאדרבא  מבאר  שם,  ו־40 
הקורבנות, ע"פ ההשוואה לקטורת, ולפי זה אתי שפיר 
למה הרמב"ם כתב את דיני הקהל בהל' חגיגה שבספר 

קורבנות. 
19( מכון התורה והארץ )2( עמ' 49.

וכמו"כ נראה מלשון הרמב"ם, וז"ל: "כיצד הוא קורא, תוקעין*18 בחצוצרות בכל ירושלים 
כדי להקהיל את העם".

הכהנים  לתקיעת  שהטעם  'הקהל'19  בספר  המבואר  ע"פ  בפשטות  זאת  לתרץ  ונראה 
בחצוצרות, הוא לא רק בכדי להקהיל את העם, אלא גם בכדי להלל את השם ולפארו, וגם 
על מנת ליצור אוירת חרדה ושמחה בשביל לתת צביון מיוחד למעמד הקהל, שהוא הרי כעין 
מעמד הר סיני. ועפ"ז יתורץ מדוע גם בבית המקדש תקעו בחצוצרות, היות שהתקיעה לא 
היתה רק כדי להקהיל את העם, אלא היתה גם כדי לעורר רגש חרדה וכו' וכדי לפאר ולרומם 
את השם, ובזה מובן גם מדוע היו כל הכהנים צריכים לצאת ולתקוע בחצוצרות, והוא בכדי 

לעורר בעם ישראל רגש הנ"ל שיביא למטרה של מעמד הקהל – "ליראה את הוי'".

אך קשה לומר זאת, שהרי מפשטות לשון הרמב"ם "תוקעין בחצוצרות בכל ירושלים כדי 
להקהיל את העם", בלי להזכיר טעם אחר כלל, משמע שלשיטתו הסיבה היחידה לתקיעת 

הכהנים בחצוצרות, היא אך ורק "כדי להקהיל את העם". 

וא"כ לסיכום, יוצא שעדיין צריך עיון: 

א. לדעת ה"שיירי קרבן" שתקיעת החצוצרות בהקהל ה"ה חלק ופרט במצוות הקהל, מדוע 
ישנו חיוב לכהן בעל מום לתקוע בחצוצרה בהקהל, והרי בעל מום פטור ממצות הקהל.

ב. לשיטת המנ"ח דהוי רק מדרבנן כדי להקהיל את עם מישראל, א"כ לשם מה זקוקים אנו 
לכזה ריבוי עצום של כהנים התוקעים בחצוצרה.
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20( חי"ד ע' 131 ואילך.

ג. לשם מה היתה תקיעה אף במקדש כנאמר בתוספתא "משם אמרו חיגר תוקע במקדש", 
ונראה דיש ענין גם בתקיעה במקדש גופא, וצלה"ב מהו.

ח
ביאור כל הנ"ל ע"פ המבואר בלקו"ש

וי"ל הביאור בכל הנ"ל ע"פ ביאורו של כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש20 בענין עבודת הכהן. 

ועד לעילוי  ענינים התחתונים,  הוא לפעול עליית  ענין הכהנים  "מכיון שעיקר  וזלה"ק: 
הכי נעלה, לכן כשבא זמן "הקהל", שכל ישראל )גם הנשים והטף – שאינם מחוייבים לעלות 
לרגל( נקהלים ובאים לביהמ"ק לשמוע תורה מפי המלך ]שזו כשמיעה מפי הגבורה[, וזאת 
ויראו את הוי'", היינו לפעול בכל או"א מישראל גם מי שהוא  "למען ישמעו ולמען ילמדו 

בדרגה נמוכה, שיתעלה בעבודתו וקירובו לה' –

הנה עבודת הכהנים אז היא לעורר ולסייעם בזה, בהתאם לכללות עבודתם שהיא לפעול 
בירור ועלייה בהענינים התחתונים.

כי עבודת הכהנים היא לפעול גם עם חוצות  ופרצות",  וזהו גם הטעם שיצאו ל"גדרים 
ירושלים – חוץ מביהמ"ק – לתקוע שם בחצוצרות ולהשפיע גם על העם הנמצאים שם עד 

שגם הם יקהלו לביהמ"ק, "למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את הוי'".

ולכן זוהי ה"בחינה" אם הוא כהן כדבעי: אם הוא מרגיש אשר זהו ענינו, והוא יוצא להקהיל 
את העם, הרי זה מוכיח למפרע שעבודתו במשך כל ז' השנים כדבעי; ובאם לאו – "דומה זה 

שאין כהן הוא" . . 

ומובן שע"י יחוד זה נעשית מציאות חדשה. כי הרי בלאו הכי אין האדם מציאות שלימה  
לצאת  הכהן  צריך  לכן  חדשה,  מציאות  לפעול  היא  הכהנים  שעבודת  לעיל  נתבאר  והרי   –
מביהמ"ק ולתקוע בחצוצרות, דבר המורה על עבודתו לחבר ב' חצאי צורות – ישראל וקוב"ה 

– ולאחדם שיהיו צורה שלימה כביכול". עכלה"ק. 

והנה מלשון כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע לכהן היוצא לתקוע: "אם הוא מרגיש אשר זהו ענינו, 
והוא יוצא להקהיל את העם, הרי זה מוכיח למפרע שעבודתו במשך כל ז' השנים כדבעי; ובאם 
לאו – "דומה זה שאין כהן הוא" . .". משמע שהחיוב הוא על כל כהן על הגברא, וזהו ענינו 

של כל כהן.

היא  ניתן לבאר בדעת "השיירי קרבן" מדוע אע"פ שהתקיעה בחצוצרה לשיטתו  עפ"ז 
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21( שהרי ביחס לעבודתו במקדש פטור הוא משום 
לא  היא  ותקיעתו  מהקהל  יפטר  וגם  מום,  בעל  היותו 
מצד חיובו בהקהל, שהרי אינו חייב, וכן לא מצד חיובו 
בעבודת הקורבנות, שהרי בע"מ פסול לעבוד במקדש, 
אלא חיובו הוא מצד שלימותו ככהן, ובפרטיות יותר כבן 
אהרן )שהרי יכול להיות בן אהרן, ועם זאת לא לעבוד 
במקדש כמו חיגר( שתקיעתו בהקהל מראה את עבודתו 
כבן אהרן )שיש להם תפקיד נוסף והוא להורות את העם 

ומצד זה התקיעה בהקהל(.

ובספר רץ כצבי האריך לבאר שמוכרחים לומר לפי 
הרמב"ם שהתקיעה היא מצד היותם מורי הוראה ששייך 

יותר לענין דבני אהרן.
וראה במלבי"ם )ריש פרשת אמור(, החילוק בין בני 
אפשר  שלפי"ז  אהרן,  בני  הכהנים  לבין  הכהנים,  אהרן 
לומר שבהקהל יש את הענין דהכהנים בני אהרן, היינו 
שמעלתם העיקרית היא היותם בני אהרן, ולכן גם בעל 

מום יוכל לתקוע )עיי"ש(. 

פרט במצוות הקהל, בכ"ז כהן חיגר חייב בה בשעה שפטור מעצם מצות הקהל, אך ע"פ הנ"ל 
מובן שהחיוב של כהן בע"מ, אינו נובע מעצם חיוב מצות הקהל שהרי בו כאמור הוא פטור 
לכהנים  מיוחד  חיוב  וזהו  הכהן,  ענינו של  זה שהתקיעה מבטאת את  נובע מצד  חיובו  אלא 
היות וענין זה מבטא את עבודתם במשך ז' השנים הקודמות, ולכן יש להם את החיוב וההכרח 

לתקוע בחצוצרות. 

הוא  בתקיעה  אבל  מום,  בעל  ככל  מחוייב  אינו  חיגר  הכהן  עצמה  הקהל  במצות  וא"כ, 
יתקע ככל כהן )מכיון שזהו ענינו ככהן ביחס לשבע השנים הקודמות, ולא רק ביחס למעמדו 

העכשווי(, ואינו קשור לעבודתו במקדש21 כי אם לשלימותו כבן אהרן.

ובזה יובן גם לשיטת המנ"ח – שהתקיעה היא רק פרט טכני כדי להקהיל את העם – מדוע 
כהן  "דומה שאין  כך שמי שלא תוקע  כדי  ועד  כ"כ הרבה כהנים שיתקעו בחצוצרות,  צריך 
הוא", וזאת מפני שהתקיעה בכדי להקהיל את העם, היא חובת גברא על הכהנים, המבטאת 
את עבודתם במשך כל השבע שנים, ולכן כל כהן ללא יוצא מן הכלל תוקע בחצוצרות, הגם 
שבשביל המטרה כשלעצמה מספיק קבוצה קטנה של תוקעין שיסתובבו בעיר ויתקעו, מכיון 
שכנ"ל התקיעה היא חובת גברא על כל כהן. ובזה גם יובן מדוע הכהן החיגר תקע במקדש, 
אף דבבית המקדש לא צריך להקהיל, אך לפי הנ"ל שהחיוב הוא על הגברא מצד ענינו של 
הכהן כנ"ל יובן, שאע"פ שמצד הטעם של התקיעה שהיא בכדי להקהיל את העם, לא שייכת 
התקיעה במקדש, אעפ"כ מכיון שהתקיעה היא חובת גברא, לכן אותו כהן בע"מ תקע אף 

במקדש.
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1( דברים לא, יב. 
2( שדה צופים, מגילה ה, א. 

3( מגילה ה, א.
4( ג, א.

בגדר חיוב הטף בהקהל

הת' יעקב ספייטר

א
שיטת רש"י דחיוב הקהל הוא אף על הטף דלא הגיע לגיל חינוך 

בנוגע למצות הקהל מצינו ענין מיוחד, שלא מצינו כמותו בשאר מצוות. והוא: שיש חיוב 
האנשים  העם  את  "הקהל  הכתוב1  שאומר  וכפי  זה.  במעמד  להשתתף  הטף  על  אף  מיוחד 

והנשים והטף . . למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלקיכם". 

והנה כתבו האחרונים2 להוכיח בשיטת רש"י, דס"ל שאף טף שלא הגיע לגיל חינוך מחוייב 
במצוות הקהל. דכתב שהטעם לזה שמעמד הקהל שחל בשבת נדחה לאחר השבת, הוא מפני 
שצריכים להקהיל אף את הטף, וישנו איסור טלטול להביאם בשבת לבית המקדש. וא"כ מוכח 
דאיירי בקטנים שלא הגיעו לגיל חינוך, ואינם יכולים לילך ברגלם, ולכן צריך לשאת אותם. 
וז"ל רש"י3: "וכן הקהל את העם שהיה בשנה ראשונה של שמטה במוצאי יום טוב האחרון 
של חג, כדכתיב מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה כדאמרינן במסכת סוטה שהיה המלך 
קורא בתורה ספר משנה תורה, וכל העם חייבין לבוא ולהביא את טפם, כדכתיב הקהל את 

העם האנשים והנשים והטף, ובשבת אי אפשר". 

למעמד  להגיע  מחויב  חינוך  לגיל  הגיע  שלא  טף  דאף  המפרשים,  שאר  כתבו  וכמו"כ 
הקהל, וז"ל הכלי יקר: "אמרו רז"ל אנשים באו ללמוד נשים לשמוע טף למה באים, ליתן שכר 
למביאיהן. משמע מזה שמדבר בטף שלא הגיע לגיל חינוך דאם לא כן לא הוצרכו לטעם ליתן 

שכר כו'". 

וכן כתב האוה"ח וז"ל: "ורבותינו ז"ל אמרו וז"ל והטף למה, ליתן שכר למביאיהם, ואולי 
שנותנים טעם לקטני קטנים שאינם מבינים דבר שגם הם נכללים בכלל הטף שאמר הכתוב".

ומקורם הוא מהגמ' מס' חגיגה4 ושם איתא: "תנו רבנן מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי 
אלעזר )בן( חסמא שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין, אמר להם מה חידוש היה בבית 
המדרש היום? אמרו לו תלמידיך אנו, ומימיך אנו שותין. אמר להם אף על פי כן, אי אפשר 
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5( חא"ג חגיגה ג, א.

לבית המדרש בלא חידוש, שבת של מי היתה? – שבת של רבי אלעזר בן עזריה היתה. – ובמה 
היתה הגדה היום? אמרו לו בפרשת הקהל. – ומה דרש בה? הקהל את העם האנשים והנשים 
והטף אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה באין? כדי ליתן שכר למביאיהן. 

– אמר להם מרגלית טובה היתה בידכם ובקשתם לאבדה ממני".

היינו, דלפי פשט דברי הגמ' משמע דכל סיבת חיובם של הטף במעמד הקהל הוא רק 
כדי "ליתן שכר למביאיהם", ובאמת אין כל תועלת בהבאתם של הטף. ולפי"ז ודאי שהפסוק 
מדבר על טף שלא הגיע לגיל חינוך, משום דאם מדובר בטף שהגיע לגיל חינוך אזי יש תועלת 

בהבאתו, כדי שילמד ויתחנך ליראה את ה'.

וכך כותב המהרש"א5 וז"ל: "נשים באים לשמוע טף למה כו'. יש לעיין בזה דהא כתיב בתר 
הכי באותו ענין ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו וגו' הרי שאף הקטנים אשר לא ידעו הם 
בכלל שמיעה ולימוד, וי"ל דההוא קרא בקטנים שהגיעו כבר לחינוך והם בכלל שמיעה ולימוד 
כדאמרינן קטן שהגיע לחינוך אביו מלמדו תורה. ואשר לא ידעו, היינו שאינן יודעין לשמור 
ולעשות שנזכר בקרא גבי אנשים ונשים, וא"כ הטף דהכא ע"כ לא איירי בהגיעו לחינוך דלא 
אצטריך ליה דהא מפורש בקרא דבתר הכי ובניהם אשר לא וגו', אלא דהטף איירי בקטנים 
שלא הגיעו לחינוך ואינן בכלל שמיעה ולימוד, ולמה הם באים אלא כדי ליתן שכר למביאיהן 

ולכך כללן עם האנשים והנשים ליתן שכר להם על שמביאין אותן". 

הראשון:  הפסוק  הקהל,  במצוות  הטף  של  לחיובם  בנוגע  פסוקים  שני  דישנם  כלומר, 
כוללם  ולכן  חינוך,  לגיל  הגיע  והטף" מדבר על טף דלא  והנשים  "הקהל את העם האנשים 
בעצמם  הקטנים  אך  הקטנים,  בהבאת  שכר  שמקבלים  אלה  דהם  והנשים  האנשים  עם  יחד 
אין כל תועלת בהבאתם, משום שאינם שייכים ללימוד. אך בפסוק השני: "ובניהם אשר לא 
ידעו ישמעו ולמדו" מדבר על קטנים שהגיעו לגיל חינוך, ושייכים ללמוד שאף הם מחויבים 

במצות הקהל. 

ב
 דברי הרמב"ן דחיוב הקהל הוא על הטף הראוי להתחנך

הן  גם  כי  והנשים,  האנשים   – ילמדו  ולמען  ישמעו  "למען  וז"ל:  הרמב"ן  כתב  הנה  אך 
שומעות ולומדות ליראה את ה'. ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו – הם הטף, כי ישמעו 
וישאלו, והאבות ירגילום ויחנכו אותם. כי אין הטף הזה יונקי שדים, אבל הם קטני השנים 

הקרובים להתחנך, וזה טעם ולמדו ליראה – בעתיד, כי למעלה אמר ולמדו ויראו". 
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7( קונטרס זכר למקדש א, ה.6( ע' קנח.

היינו דס"ל שהטף המחוייב בהקהל הוא דוקא הטף הקרוב לגיל חינוך, דשייך בו הענין 
ד"ישמעו ולמדו". משא"כ בנוגע לטף דיונקי שדים, לא חייבה התורה להביאם למעמד הקהל, 

משום דלא שייך בהם "למען ישמעו ולמדו". 

והנה כתב בספר בנין אב6 דלשיטת הרמב"ן שהחיוב הוא רק בקטן הקרוב לגיל חינוך, אזי 
האמור בגמ' שחיוב הטף בהקהל הוא אף לקטן שלא הגיע לגיל חינוך, שכל מטרת הבאתו הוא 
"כדי ליתן שכר למביאיהן", הוא רק לשיטת ראב"ע בלבד, אך חכמים פליגי עליו וסוברים 

שטף שלא הגיע לגיל חינוך, אינו מחוייב במעמד הקהל.

ילדים  יתכן להביא רבבות  איך  נפלאתי מאד,  עני  "ואני  וז"ל7:  וכן פסק הגאון האדר"ת 
מכל המון ישראל מכל מקומות פזוריהם בעזרה והם צועקים ובוכים והומים הן ואומניתיהם, 
ומי ישמור אותם מנקיותם, וביחוד במקום המקודש ובמעמד הקדוש והנפלא הזה בפני מלך 
וכל הגוי כולו, איך אפשר להשקיט סערת אלפים, ורבבות עוללים ויונקים בכל משך קריאת 
הפרשיות עם הברכות, אם לא שהיה נס נגלה ונפלא על כל זה, ואם כי עין בעין זכינו לראות 
נודע מרבותינו שלא סמכה תוה"ק לכתחילה  ונפלאות, אבל כבר  יום נסים  במקדש ה' בכל 

לצוות בדרך נס". 

שכר  ליתן  "כדי  כדי  באים  דהטף  ראב"ע  דדברי  הרמב"ן,  כשיטת  להלכה  דנקט  היינו 
למביאיהן" הם אינם להלכה, ובאמת חכמים חלקו עליו.

וצלה"ב סברות המחלוקת בין רש"י להרמב"ן.

ג
ב' קושיות בדברי ראב"ע

למביאיהן"  שכר  ליתן  "כדי  הוא  להקהל  הטף  הבאת  שטעם  דס"ל  ראב"ע  בדברי  והנה 
צלה"ב: 

א. לכאורה הרי מפורש בפסוק שכל ענין ומטרת מעמד הקהל זהו "למען ילמדו ויראו את 
ה' אלקיכם", וא"כ כיצד יתכן לומר שאף קטן שלא הגיע לגיל חינוך מתאים להגדרה זו.

ב. גם צלה"ב קושיית ה"כלי יקר" בגוף דברי ראב"ע, דהיכן מצינו מצוה שאין בה תועלת 
וכל תועלתה הוא רק כדי ליתן שכר ובלשונו: "וזה דוחק גדול, כי זה דומה כאילו צוה שישאו 

עליהם משא מעצים ואבנים לבית ה', כדי ליתן שכר למביאיהם". 



377 שער הקהל

8( שבת קיט, ב.
9( ב, טז.

10( תענית ה, א.

ד
  ביאור הכלי יקר דהשכר הניתן למביאיהם 
הוא שהקב"ה יעשה למען הטף שלא פשעו

והנה כתב הכלי יקר לבאר טעם חיובם דהטף שלא הגיע לגיל חינוך וז"ל:

"ונראה שכל עיקר צורך הקהל זה היה בעבור התשובה, לפי שאמרו רז"ל שיום ראשון 
של חג נקרא ראשון לחשבון עונות על כן הם צריכים לעשות תיכף הכנה אל התשובה, והכנה 
זו היא הקהל זה שהמלך מקהיל את העם וקורא לפניהם מן אלה הדברים, כי רוב הספר דברי 
תוכחות עלי עון ודברי כבושים, וכבר ידוע שההקהל יש בו צורך גדול אל התשובה, כי ע"י 
שהם מקוהלים יהיו אגודה אחת, ויטו שכם אחד לשוב אל ה' כדי שהיו השבים רבים, לפי 
שדוקא בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים הקב"ה מקבל תשובת היחיד, אבל בכל 

ימות השנה אין הקב"ה מקבל כי אם תשובת הרבים.

. . וזהו שאמרו אנשים ללמוד כו' טף למה באים ליתן שכר למביאיהם, כי בזמן שישראל 
עושים תשובה אז מבקשים תחנונים מלפניו יתברך על מחילת העון, ויאמרו אם לא למענינו 
יעשה אזי יעשה בשביל גמולי חלב שלא פשעו, כדאיתא בנוסח של אבינו מלכנו חמול עלינו 
ועל עוללינו וטפינו, וכן אומרים עשה למען גמולי חלב כו', וזהו השכר הניתן למביאיהם מן 
הטף שיאמרו לפניו יתברך עשה למען טף אלו המובאים בית ה', כדרך שנאמר ביואל אספו 

עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים ויונקי שדים וגו'". עכ"ל.

היינו דמתרץ דהטעם לחיובם של הקטנים שלא הגיעו לגיל חינוך הוא: מפני שכשמבקשים 
תחנונים מלפני הקב"ה שיסלח על העוונות, אזי ראוי להזכיר אף את גמולי חלב שלא חטאו 

ופשעו, כפי הנאמר עשה למען "גמולי חלב".

אך צלה"ב בדבריו:

א. דלפי דבריו שטעם הבאת הטף הוא כדי להתחנן לה' שיסלח ויעשה למען הטף שלא 
פשע, א"כ, מדוע צריכים להביא אף את הטף שלא הגיע לגיל חינוך, דלכאורה מצד טעם זה 
מספיק להביא את הטף שהגיע לגיל חינוך שאף הוא לא טעם טעם חטא8, ואף שביואל9 מצינו 
ויונקי שדים, הרי כפי המסופר היה זה לאחר רעב כבד שנמשך כשבע  שהביאו אף עוללים 
וגם בא אל הארץ שבע שנים, בהנך שבע שנים  ה' לרעב  "כי קרא  בגמ'10:  וכדאיתא  שנים, 
מאי אכול? אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן שנה ראשונה – אכלו מה שבבתים, שניה – אכלו 
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11( הלכות תשובה ב, ו.
12( הלכות חגיגה ג, א.

13( לקו"ש חל"ד עמ' 211 ואילך.

מה שבשדות. שלישית – בשר בהמה טהורה, רביעית – בשר בהמה טמאה, חמישית – בשר 
לקיים מה  זרועותיהם,  ובנותיהם, שביעית – בשר  בניהם  ורמשים, ששית – בשר  שקצים 
שנאמר איש בשר זרעו יאכלו". ולפי"ז בודאי שעמדו עם ישראל אז בסכנת כליה, ולכן היו 
צריכים לאסוף את כל עם ישראל כולל כל העוללים ויונקים, משום שכולם היו בסכנת כליה. 

כל  את  להביא  עדיף  אפשר  ואם  להועיל,  שיוכל  מה  כל  לעשות  מקום  שיש  אמת  דהן 
להפריע  עלול  התינקות  רעש  ס"ב(  לעיל  שהובאה  האדר"ת  ו)כסברת  מאחר  אך  העוללים, 

לשמיעת קריאת התורה מאת המלך, מוטב להסתפק בילדים שהגיעו לחינוך.  

ב. כמו"כ צריך להבין מש"כ שענין הקהלת כל עם ישראל הוא מכיון שרק בעשרת ימי 
תשובה מתקבלת תשובת היחיד, אך בשאר השנה צריכה להיות תשובת הרבים. ולכאורה אם 
כל המטרה במעמד הקהל הוא בכדי שתתקבל תשובת עם ישראל, לזה לא צריך קיבוץ כה 
גדול של כל עם ישראל, ומספיק כח של ציבור כדי שהתשובה תתקבל, וכפי שכתב הרמב"ם11: 
"אע"פ שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא 
יפה ביותר ומתקבלת היא מיד שנאמר דרשו ה' בהמצאו, במה דברים אמורים ביחיד, אבל 
כה' אלהינו בכל קראנו  נענין שנאמר  וצועקין בלב שלם הם  זמן שעושים תשובה  כל  צבור 

אליו". 

והיינו דלמרות שכבר נפסק )שו"ע אדה"ז סי' צ ס"י( שגם כשיש לו מנין בביתו, יש לו 
להתפלל בבית הכנסת עם הציבור, הרי שם הטעם מפורש הוא, משום "ברוב הדרת עם מלך", 
אך בנדו"ד כיון שהענין הוא שהתשובה תתקבל, הנה כל ציבור שהוא מספיק, שע"כ כתיב "הן 

א־ל כביר לא ימאס", ולמה צריך לכל עם ישראל.

ג. ובעיקר צלה"ב מש"כ דעיקר מעמד הקהל הוא לצורך ענין התשובה, והרי הכתוב מפרש 
טעמו שזהו "למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלקיכם", וכפי שכתב הרמב"ם12 בגדר 
חיוב מצות הקהל וז"ל: "מצות עשה להקהיל כל ישראל אנשים ונשים וטף בכל מוצאי שמיטה 
בעלותם לרגל, ולקרות באזניהם מן התורה פרשיות שהן מזרזות אותן במצות ומחזקות ידיהם 
דס"ל  משמע  התשובה  ענין  כלל  מזכיר  דלא  הרמב"ם  של  לשונו  ומפשטות  האמת",  בדת 
שכל גדרה של מצות הקהל, הוא כפי המפורש בפסוק כדי להגיע לתוצאה של "ויראו את ה' 

אלקיכם".

וכמו"כ משמע משיחת כ"ק אד"ש מה"מ13 שמבאר דלשיטת הרמב"ם גדר מצות הקהל 
הוא לחזק דת האמת וזלה"ק: "ונראה לומר, דלשיטת הרמב"ם ענינה זו של המצוה, שהיא 
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14( דברים לא, יב. 

"לחזק דת האמת" אינה רק טעם בתוכנה של המצוה או ענין של תוצאת המצוה, אלא זהו תוכן 
המצוה, ה"חפצא" שלה, כלומר, שגדר מצות הקהל אינו מוגבל בפעולת ההקהלה והקריאה 
ש)רק( תכליתם חיזוק הדת, אלא ש"חיזוק דת האמת" הוא עצם המצוה גופא . . ולכן נקט 
הרמב"ם כל דבר זה "ולקרות באזניהם מן התורה פרשיות שהן מזרזות אותם במצות ומחזקות 
ידיהם בדת האמת" בהתחלת הגדרת המצוה, כי שאני ענין זה במצות הקהל משאר הדינים 
שבה – זמנה הקבוע )במוצאי יו"ט הראשון של חג הסוכות(, מקומה המדוייק, ומי הוא הקורא 
וחיזוק  במצות  זירוזם  ענין  משא"כ  המצוה,  של  קיומה  באופן  פרטים  הנם  אלו  דינים  כי   –

ידיהם בדת האמת – הוא מגוף ועצם המצוה". 

המצוה,  תוכן  וזהו  האמת",  דת  את  לחזק  "כדי  הוא  הקהל  מצות  גדר  ענין  דכל  היינו 
וא"כ עדיין יוקשה בדברי הגמ' שכתבה שכל טעם הבאת הטף להקהל הוא "כדי ליתן שכר 

למביאיהן", מהי התועלת בהבאת הטף שלא הגיע לגיל חינוך.

ה
ביאור הגו"א ד"ליתן שכר לביאיהם" קאי על הטף שיש לו דעת

הוצרכו  למה  וקשה  למביאיהם,  ליתן שכר  אלא  באו  למה  "טף  אריה14:  הגור  כתב  והנה 
לומר כך ליתן שכר למביאיהם, שמא גם כן ללמוד הקטנים, דהא בודאי קטן יכול ללמוד תורה 
ומצוה עליו ללמדו, והאי טף איירי בקטן שיכול ללמוד דאי לאו הכי היכי נאמר ליתן שכר 
למביאיהם, מאי שכר למביאיהם יש כאן, דתינוק קטן שאינו יכול להבין מה יעשה שם, ואם 
כן איירי בקטן שיש לו דעת ואם כן מאי קשיא למה טף באו, ויראה דלא קשיא מידי דודאי אין 
סברא שיהא מחויב ללמד תורה הקטן בחג הסוכות של שמיטה, ואי משום ללמד הקטן יכול 
ללמדו כל השנה ולמה בחג הסוכות, בשלמא אנשים דבני מצוה נינהו גזירת הכתוב כך הוא 
המצוה, אבל קטנים דלאו מעבד מצוה נינהו, לא שייך זה בהם גזירת הכתוב. והשתא מתרץ 
שפיר לתת שכר למביאיהם, פירוש אף על גב דאין מצוה בדידהו שיבאו דוקא בחג הסוכות, 

מכל מקום ציוה להביאם כדי לתת שכר טוב למביאיהם שהם שייכים במצוה".

היינו דמבאר דבודאי שהחיוב דטף בהקהל הוא בטף שיש לו דעת ושייך ללמוד, דאל"כ 
מה התועלת בהבאתו, אך קושיית ראב"ע היא דאף שמדובר בטף הראוי ללמוד, אך מדוע 
צריך להביא טף זה למעמד הקהל דוקא בחג הסוכות והרי יכול ללמד הקטן במשך כל השנה, 
וגם הרי לא שייך בקטן גזירת הכתוב, וע"ז עונה דאף שבאמת אין תועלת בהבאתו של הטף 
למעמד הקהל, דהרי ללמוד הוא יכול גם במשך כל השנה, אעפ"כ הוא בא "כדי ליתן שכר 

למביאיהם".
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15( לקו"ש חל"ד עמ' 190.

פרשיות  אותם  את  ללמוד  כדי  רק  לא  בודאי  הוא  הקהל  מעמד  שהרי  בדבריו  ק"ק  אך 
שהמלך קורא אלא כל ענינו הוא "קבלת מצוות". וכפי שכ"ק אד"ש מה"מ מבאר בגדרם של 
ב' המצוות האחרונות בתורה, הכתובים בפ' וילך – מצות הקהל, ומצות כתיבת ס"ת. דמבאר 
שהקשר ביניהם הוא שבשתיהן הטעם למצוה הוא זכירת מעמד קבלת התורה בהר סיני, אך 
החילוק שביניהם הוא: דענין כתיבת ס"ת, הוא כדי לחזק את הלימוד בתורה כפי שנתנה בהר 
סיני, אך מצות הקהל הוא כדי שעם ישראל יקבלו עליהם עול מצוות, כפי שהיה במעמד הר 

סיני, וזלה"ק15:

"ויש לומר, ששתי המצוות הנ"ל הן כנגד שני ענינים אלו: מצות הקהל ענינה – קבלת 
מצוות התורה, ומצות כתיבת ספר תורה – היא )בעיקר( בשביל לימוד התורה. 

וכמפורש בכתוב שתוכן מצות הקהל הוא "למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלקיכם 
ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את ה"א 
כל הימים גו'" – היינו שעיקר ההדגשה היא על יראת ה' המביאה לידי עשיית המצות; משא"כ 
מצות כתיבת ס"ת תוכנה הוא "ועתה כתבו גו' ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם", שתכלית 

הכתיבה היא – הלימוד.

וחילוק זה בין שתי מצות אלו – מצינו גם בהלכה, ועד שיש מזה נפק"מ למעשה:

במצות וענין הקהל כתב הרמב"ם: "מ"ע להקהיל כל ישראל אנשים ונשים וטף כו' ולקרות 
שהן מזרזות אותן במצות ומחזקות ידיהם בדת האמת" והיינו  באזניהם מן התורה פרשיות 
שכל המעמד הגדול והקדוש הזה אינו )כ"כ( בשביל לימוד התורה )לימוד פרשיות אלו(, אלא 

בשביל החיזוק והזירוז בקיום המצות. 

כו'(  מכירים  שאינם  אלו  )גם  שהכל  הענין,  בהמשך  הרמב"ם  למ"ש  הטעם  שזהו  וי"ל 
חכמים  אפילו   . . ברעדה  וגילה  ויראה  באימה  לשמוע  אזנם  ולהקשיב  לבם  להכין  "חייבין 
גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבין לשמוע בכוונה גדולה כו' ומי שאינו יכול לשמוע כו' 
שלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמת כו' מפי הגבורה שומעה" – כי אין התכלית – הלמוד 

אלא קבלת עול מצות". עכלה"ק.

והנה עפ"ז עדיין ק"ק דברי הגו"א דכתב שכל טעם ומטרת מצות הקהל הוא כדי להוסיף 
בענין לימוד התורה, ולפי"ז שאלת הגמ' היא לשם מה צריכים להביא אף את הטף למעמד 
הקהל, והרי אפשר ללמדו תורה במשך כל השנה, אך לפי ביאור כ"ק אד"ש מה"מ דאין ענינו 
של מעמד הקהל לימוד התורה, אלא לחזק דת האמת – קבלת מצוות, אין ללמוד כך בדברי 
הגמ' דזה ודאי שאם מדובר בטף שהגיע לגיל חינוך, אזי ישנה תועלת גדולה בביאתו למעמד 
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17( הלכות חגיגה ג, ב.16( חגיגה ג, א.

הקהל בה מקבל עליו עול מצוות. וא"כ עדיין יוקשה מהי התועלת בהבאת הטף שלא הגיע 
לגיל חינוך, ומהי תשובתו של ראב"ע שהטף בא כדי ליתן שכר למביאיהן.

ו
ביאור הענף יוסף דהשכר הניתן למביאיהן הוא כי גדול המצווה ועושה

והנה כתב בפירוש ענף יוסף על עין יעקב וז"ל16: "ומה שנראה לי בזה בהבנת המאמר הוא, 
כי לא שאל למה בא הטף מה תועלת יש בהבאתם, כי התשובה מבוארת וגלויה לעינים כי אם 
יניחו בבית הטף שלא הגיעו לחינוך אשר עליו היתה השאלה, היו האב והאם העומדים אצל 
הדרש אשר יאריך זמנו כיום או יומיים בלב רגז מיראתם שלא יזיקו בניהם הקטנים אשר הניחו 

בבית, ולא היו נוטים אזניהם אל דברי הדרש. 

אבל מה שהקשה הוא שלא היה צריך התורה לצוות על זה, וכה יאמר אם אנשים באים 
ללמוד וכו' כלומר מאחר שמצוה שכל האנשים יבואו ללמוד, והנשים לשמוע, ונכלל בתוכם 
הטף שהגיעו לחינוך, כמו שאמר הכתוב ובניהם אשר לא ידעו ילמדו וגו', א"כ בלי ספק אף 
אם לא היו מצווים להביא הטף שלא הגיע לחינוך, מעצמם היו מביאים אותם, מיראתם שלא 
ינזקו בבית ואין איש או אשה אתם. והתועלת משמיעתם הדרש בכוונה היה נמשך מאליו, 
ולמה א"כ בא הציוי להביא הטף, מאחר שהיו מביאים אותם אף אם לא נצטוו על כך. והשיב, 

כדי ליתן שכר למביאיהן. 

ויפורש בשתי דרכים, דרך אחד, כי גדול שכר המצווה ועושה. ודרך שני, שתהיה תכלית 
כוונתם כשיביאו הטף לשם שמים, כדי שיוכלו לשמוע הדרש בכוונת לבם, ולא מפני שמירת 
נזק הילדים, ונמצאו עושים מצוה זו כתיקונה, וזהו כדי ליתן שכר למביאיהם, כי שכר מצווה 
המצווה עצמה שנעשית בשלימות, ואין לך שכר גדול מזה, וע"כ אמר ר' יהושע מרגלית טובה 

היתה בידכם ובקשתם לאבדה הימנו". עכ"ל.

היינו, דשאלת הגמ' טף למה באים היא )לא מה התועלת בהבאת הטף אלא( מדוע צריכה 
התורה לפרש זאת, הרי בודאי שאף הטף היו מגיעים למעמד הקהל גם ללא ציווי התורה, 
משום שבמצוה זו כולם מחויבים בה, וא"כ על מי ישאירו בבית את בניהם הקטנים, וע"ז עונה 
שבאמת לא היתה צריכה התורה לפרש את חיובו של הטף במצות הקהל, אך בכ"ז כתבה זאת 

התורה כדי ליתן שכר למביאיהן, כי גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. 

אך עדיין קשה להעמיד זאת בדרך הפשט, דהנה כתב הרמב"ם17 "כל הפטור מן הראייה 
פטור ממצות הקהל חוץ מן הנשים והטף והערל", וכתב ע"ז האור שמח וז"ל: "לא חשיב רבינו 
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19( חגיגה ג, א.18( מצוה תרי"ב.

ועבדים לא מקרי עם, כמו דאמר בפרק  וכתיב הקהל את העם,  כל ישראל,  עבדים, דכתיב 
הזרוע יכפר לרבות העבדים, אלמא דלא נכללו בכלל עם, ובעי קרא לרבות, יעו"ש ופשוט". 
היינו שלמד האור שמח בשיטת הרמב"ם שעבדים פטורים מהקהל, ולפי"ז ניתן יהי' להשאיר 

את הטף אצל העבדים, וכמו"כ אצל שאר אלה שפטורים ממעמד הקהל. 

ז
פלוגתת המנחת חינוך והטו"א בחיוב הטף שבגדלותו נפטר

וי"ל הביאור בזה ובהקדים פלוגתת האחרונים בנוגע לטף שאף בגדלותו יהי' פטור ממעמד 
הקהל, כגון חרש או סומא. דכתב המנחת חינוך וז"ל18: "ונראה כיון דהמצוה על המבאים דכך 
טף  שהוא  עתה  מ"מ  פטור  דבגדלותו  חיגר,  או  סומא  או  חרש  הטף  אם  אף  הכתוב,  גזירת 
דהמצוה היא על המביא חייב להביאו. ולא דמי לראיה דקטן חרש וכו' פטור דבגדלותו פטור, 
שם מחמת חינוך דרבנן, אם גדול לא מחייב אינו חייב בחינוך אבל הכא דגזירת הכתוב להביאו, 

אף דבגדול לא מחייב בעצמו מ"מ כל זמן שהוא בכלל טף חייבים להביאו, כן נראה ברור".

היינו דלשיטת המנ"ח אף טף שבגדלותו יהי' פטור מהקהל, אעפ"כ מחוייב בהקהל מכיון 
שהחיוב מוטל על אביו להביאו.

לעומ"ז לשיטת הטורי אבן נראה דפליג על המנ"ח וס"ל דטף שפטור בגדלותו, פטור אף 
בקטנותו וז"ל19: "לא נתבאר לי הבאת הטף על מי מוטל החיוב אי על האב דוקא או אף על 
הב"ד. וכ"ת אי דוקא על האב הא יליף לעיל לפטור פטורי ראי' מהקהל בגז"ש ראי' ראיה, 
ולקמן אמר נמי דמש"ה כתיב זכור להוציא את הנשים גבי ראי' דלא נילף מהקהל, וא"כ איפכא 
נמי שפטורי ראי' פטורי' מהקהל בהאי גז"ש. והא בפ"ק דפסחים א"ר אמי מי שאין לו קרקע 
ובודאי על קרקע של ארץ ישראל קפיד  יחמוד איש את ארצך.  ונ"ל מולא  פטור מן הראי' 
קרא וא"כ ה"ה דפטור מהקהל, והשת' אי הקהל דטף חל על האב דוקא מאין לו קרקע לטף 
בא"י אם אביו קיים, ובע"כ מיירי במת אביו וירש ממנו קרקע, דהא קרא דהקהל סתמא כתיב 
דמשמע אפי' בזמן שיובל נוהג. ועוד שנת השמיט' אמור בפ' הקהל, ואיכא למ"ד בפ"ד דגיטין 
דפטור  מגדול  יותר  בטף  להחמיר  אין  ובודאי  נוהג,  בזמן שהיובל  אלא  נוהגת  דאין שמיטה 
כשאין לו קרקע. וכיון דלמ"ל לחייב טף בהקהל אלא במת אביו וירשו ש"מ דחיוב על הב"ד. 
דאין זה ראי' דלעולם מיירי באביו קיים, ואפ"ה משכחת לה דיש לו קרקע בא"י במתה אמו, 
והיא היתה בת יורשת וירשה הוא ולא אביו למ"ד ירושת הבעל דרבנן. א"נ בנולד מן האנוסה 

וד"ה. א"נ בנתגרשה". 

היינו דחוקר הטו"א על מי מוטל חיוב הבאת הטף, אם על האב או על הב"ד. ומנסה להוכיח 
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20( בבא מציעא יא, א.
21( התוועדויות תשמ"ז ח"ד עמ' 396. 

22( שם עמ' 402.

דהחיוב הוא על הב"ד מהא דנאמר בגמ' דמי שאין לו קרקע פטור מראיה, וממילא פטור אף 
מהקהל, ומזה מוכיח דהטף המחויב בהקהל הוא יתום שמת אביו וירש ממנו קרקע, דאל"כ 
מאין יש לטף קרקע, ומזה מובן דהחיוב הוא על הב"ד, כיון דאביו מת. אך דוחה זאת הטו"א, 
דיכול להיות שהטף ירש מאמו. אך היוצא מדבריו דטף שבגדלותו פטור, פטור אף בקטנותו, 
ולכן מעמיד שמדובר שמת לו אביו או אמו ויש לו קרקע, אך אם אין לו קרקע כיון שבגדלותו 

נפטר, פטור אף בקטנותו.

והנה סברות המחלוקת בין המנ"ח לטו"א הם: דלשיטת המנ"ח חיוב הבאת הטף אינו קשור 
לדין חינוך, אלא הוא גזירת הכתוב, ולכן אף על פי שבגדלותו יהי' נפטור מהקהל וממילא 
לא שייך בזה דין חינוך, אעפ"כ בקטנותו אביו יהי' מחויב להביאו משום שיש גזירת הכתוב 
להביאו. אך לשיטת הטו"א חיוב הבאת הטף היא מצד דין חינוך, ולכן בשעה שבגדלותו יהי'   

פטור מקיום מצוה זו, וממילא לא שייך דין חינוך, אזי גם בקטנותו יפטר. 

ח
ביאור כל קושיות הנ"ל )ס"ב־ג( ע"פ ביאור כ"ק אד"ש

אך צלה"ב לשיטת המנ"ח דדין הבאת הטף להקהל הוא מצד גזירת הכתוב, א"כ מה שייך 
טעם להבאתו של הטף, ומה פשרה של שאלת הגמ' "טף למה באין", והרי בגזירת הכתוב לא 

שייך טעם, וכפי שכתב הריטב"א20 בנוגע לגזירת הכתוב שזהו "מילתא בלא טעמא". 

ויובן זה בהקדים ביאור כ"ק אד"ש מה"מ על פי' רש"י על הפסוק וזלה"ק21: "על הפסוקים 
"הקהל את העם האנשים והנשים והטף" מפרש רש"י "האנשים ללמוד והנשים לשמוע והטף 
למה באו לתת שכר למביאיהם", ושאלו על זה, מדוע בנוגע ל"טף" מקדים רש"י ושואל "למה 
ללא  קצר  לשון  )א(  שזהו  למביאיהם",  לתת שכר  "והטף  לכתחילה  לכתוב  יכול  הרי  באו", 
הקדמת השאלה כדרכו בכ"מ, )ב( וגם בהמשך אחד ובאותו סגנון להתחלת פירושו "האנשים 

ללמוד והנשים לשמוע והטף לתת שכר למביאיהם". 

ומבאר שם22: "וי"ל הביאור בפרש"י, מ"ש רש"י "האנשים ללמוד והנשים לשמוע" יש 
לומר בפשטות שאין כוונתו לבאר בנוגע לאנשים ונשים, כי אם להוסיף בהשאלה בנוגע לטף 
"למה באו", מכיון שבנוגע לאנשים ונשים יש טעם וסיבה מדוע צריכים להקהל, "האנשים 
ללמוד והנשים לשמוע" מתחזקת יותר השאלה "הטף למה באו", ועפ"ז י"ל שאין זה ד"ה על כל 
ענין בפ"ע "האנשים" "והנשים" "והטף", אלא בהמשך אחד "האנשים ללמוד והנשים לשמוע 

ובמילא הטף למה באו", ועל זה מתרץ רש"י שביאת הטף היא "לתת שכר למביאיהם"". 
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23( ובפרט שבפסוק לאחמ"כ כותב ציווי בנפרד לטף 
ישמעו  ידעו  לא  אשר  "ובניהם   – חינוך  לגיל  שהגיע 

ולמדו".
24( שם עמ' 403.

והנה ע"פ הסבר זה דקושיית הגמ' "טף למה באין" היא בהמשך לאמור לגבי אנשים ונשים, 
ניתן להסביר בשיטת המנ"ח דס"ל דקושיית הגמ', היא )לא לשם איזו מטרה הטף מגיע, אלא( 
ולנשים.  הציווי לאנשים  ביחד עם  זאת  היא מצווה  מדוע כשהתורה מצווה על הבאת הטף 
דלכאורה, מכיון שבציווי לאנשים ולנשים יש טעם – האנשים כדי ללמוד והנשים לשמוע, 
א"כ כיצד מתאים לצוות על הטף שלא הגיע לגיל חינוך, וכל סיבתו היא מגזירת הכתוב ביחד 

עם האנשים והנשים23. 

וזוהי קושיית הגמ' "טף למה באין", היינו בהמשך לזה דמקדימה שלאנשים ולנשים יש 
טעם לבואם, א"כ טף למה באים באותו ציווי, והרי כל חיובם הוא מדין גזירת הכתוב, וע"ז 
מתרצת הגמ' "כדי ליתן שכר למביאיהן", והיינו, כדי להדגיש שע"י הבאתם של הטף שלא 
הציווי  התורה  כוללת  ולכן  למביאיהן,  שכר  ישנו  שבדבר,  הטורח  כל  עם  חינוך,  לגיל  הגיע 
לטף ביחד עם האנשים והנשים. ולפי"ז יוצא, שאין תשובת הגמ' שכל מטרת בואם של הטף 
הוא כדי ליתן שכר למביאיהן, דלפי"ז הרי זה "דומה כאילו צוה שישאו עליהם משא מעצים 
היא  הגמ'  גזירת הכתוב, אך תשובת  היא מצד  ה'", אלא שסיבת הבאת הטף  לבית  ואבנים 
הסברת הטעם מדוע כלל הכתוב הציווי לטף ביחד עם הציווי לאנשים ולנשים, שעל שאלה זו 
עונה ראב"ע שהכללה זו של הטף עם האנשים והנשים, היא כדי לומר לך שע"י הבאת הטף 

אזי מביאיהם מקבלים שכר.

וסימוכין להסבר זה ניתן למצוא בלשון המהרש"א הנ"ל: "ולמה הם באים אלא כדי ליתן 
והנשים ליתן שכר להם על שמביאין אותן", היינו  כללן עם האנשים  ולכך  שכר למביאיהן, 
דתשובת הגמ' היא על השאלה מדוע כלל הכתוב את הציווי לטף ביחד עם הציווי לאנשים 

ולנשים. 

וזלה"ק24: "אמנם עדיין  נוספת דמעיר עליה כ"ק אד"ש מה"מ  ניתן לתרץ קושיא  עפ"ז 
דרוש ביאור והסבר בנוגע לסדר הכתובים, מדוע הקדים הכתוב "טף" ל"בניהם", וכן ל"גרך 
אשר בשעריך", בה בשעה שהחיוב דהבאת הטף אינו אלא כדי "לתת שכר למביאיהם", ואילו 
בנוגע ל"בניהם" ו"גרך אשר בשעריך", החיוב והתועלת הם בנוגע להם עצמם, "למען ישמעו 

ולמען ילמדו גו'" "ישמעו ולמדו גו'". ו"תן לחכם ויחכם עוד"".

היינו דמקשה מדוע הקדים הטף שלא הגיע לגיל חינוך, לטף שהגיע לגיל חינוך ויש טעם 
בהבאתו, והנה בהתאם לדבריו בסוף השאלה "ותן לחכם ויחכם עוד", נראה לומר ע"פ הסבר 
הנ"ל, שהכתוב רצה לכלול הטף שלא הגיע לחינוך ביחד הציווי לאנשים ולנשים, כדי להדגיש 

שע"י הבאתם את הטף יקבלו שכר ע"ז.
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25( יבמות פ"א ה"ו.
26( אבות ב, ח.
27( סוכה ב, ח.

28( סוכה כח, א.
29( חכ"ג עמ' 257.

הגיעו  שלא  הטף  של  להבאתם  טעם  אין  דבאמת  )ס"ג(,  הנ"ל  קושיית  ב'  יובנו  עפ"ז 
יובן תשובת הגמ' "כדי ליתן שכר  לגיל חינוך, אלא שציווי זה הוא מגזירת הכתוב. וכמו"כ 
למביאיהן", היינו דאין הכוונה שאין תועלת בהבאתם של הטף, וכל הסיבה לבואם היא בכדי 
שמביאיהם יקבלו שכר, אלא דודאי ישנה תועלת, רק שאין אנו יכולים לתת לה טעם, מכיון 
שהיא מגזירת הכתוב, אך הסיבה מדוע כללה התורה את הטף ביחד עם האנשים והנשים, היא 

משום שהתורה רוצה להדגיש שע"י הבאתם של הטף מקבלים מביאיהן שכר.

ובזה יובנו סברות המחלוקת בין שיטת רש"י לשיטת הרמב"ן, דרש"י ס"ל כשיטת המנ"ח 
דחיוב הבאת הטף הוא מגזירת הכתוב, ואין כל טעם בהבאתו, ולכן אפי' טף שלא הגיע לגיל 
חינוך מחוייב בהקהל. אך הרמב"ן ס"ל כשיטת הטו"א, דהחיוב הוא מצד חינוך, ולכן דוקא קטן 
הראוי להתחנך מחויב במצווה זו, משא"כ יונקי שדים דלא שייך בהם חינוך פטורים מהקהל.

ט
 קושי נוסף דאף בטף שלא הגיע לחינוך שייך בו טעם 

וביאורו דגדר ענין הקהל לא שיך בו
אך עדיין צלה"ב, מדוע לשיטת המנ"ח הבאת הטף היא גזירת הכתוב, והרי מצינו שישנה 
וא"כ אף טף שלא הגיע לגיל  זה שנמצאים במקום קדוש,  השפעה חיובית על הטף מעצם 
חינוך יש טעם ותועלת בהבאתו, וכדאיתא בירושלמי25: "ראה את רבי יהושע וקרא עליו את 
אזניו  הכנסת בשביל שיתדבקו  לבית  עריסתו  מולכת  אני שהיתה אמו  זכור  דיעה,  יורה  מי 
בדברי תורה". וכפי שפי' הרע"ב26: שלכן שבחו רבן יוחנן בן זכאי "אשרי יולדתו". וא"כ יוצא 
דאף תינוק המוטל בעריסה יש טעם להבאתו, שעי"ז יתדבקו אזניו בדברי תורה, וכמו"כ איתא 
גבי המטה  על  וסיכך  ופיחת את המעזיבה,  הזקן  כלתו של שמאי  וילדה  במשנה27: "מעשה 
וז"ל: "מחמיר בחנוך קטן בסוכה מדרבנן לחייבו שיאכל עמו  בשביל קטן". ופי' הריטב"א28 
וראוי  זמן שאפשר  כל  בחינוך  לחייבו  בכל מצוה  הדין  להכי, שכן  וחזי  כיון דאפשר  בסוכה, 

לכך".

בשביל  אף  לסוכה  דאג  הזקן  שמאי  אעפ"כ  מסוכה,  פטור  קטן  הדין  שמן  דאע"פ  היינו 
הקטן. הנה מצינו, שאף קטן שלא הגיע לגיל חינוך, עצם זה שנמצא במקום קדוש, ה"ז פועל 

ומשפיע עליו לטובה. 

כ"ק אד"ש מה"מ מדוע צריכים להביא אף תינוקות לשמיעת עשרת  ובלקו"ש29 מבאר 
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31( יומא מז, א.30( התוועדיות תשמ"ב ח"ד 2190.

הדברות, וזלה"ק: ]בתרגום ללה"ק[ "ישנם הטוענים: מה התועלת בהבאת תינוקות לקריאת 
עשרת הדברות – כאשר אינם מבינים במה מדובר?

ויותר – מעשה רב: על ר' יהושע בן חנני' נאמר,  הנה יש בזה הוראה מפורשת בתורה. 
שיתדבקו  "בשביל  המדרש  לבית  להביאו  נוהגת  אמו  היתה  בעריסה,  תינוק  הי'  שכשעדיין 
)גם(  יולדתו" נעשה  יולדתו", והשבח של "אשרי  ולכך שבחוה "אשרי  אזניו בדברי תורה", 
לשבחו של ריב"ח, כי התורה ששמע אז פעל והשפיע עליו שיה' אח"כ אחד מגדולי החכמים 

שבדורו – 

עד שכשמונים שבחם הנה משבחיו העקריים )כאצל ר"א בן הורקנוס – בור סוד שאינו 
מאבד טיפה( – הוא ה"אשרי יולדתו". 

וזה נאמר בנוגע לשמיעת דברי תורה בביהמ"ד שההבנה וההשגה היא עיקר ותנאי בהלימוד. 
הנה עאכו"כ בשמיעת קריאת התורה שאע"פ שלא ידע מאי קאמר – הוא מקיים מצות ת"ת 

מדאוריתא ומדרבנן ולכתחילה, ויכול וחייב לברך ברכות התורה לפני' ולאחרי' וכו'". 

וזה  מיד שנולד מושפע מסביבתו  תינוק  כ"ק אד"ש מה"מ שאפי'  בדברי  וכמו"כ מצינו 
שנה  בן  תינוק  אודות  שמדובר  הידועה  לטענה  "ובקשר  וז"ל30:  לעתיד,  חינוכו  על  פועל 
לאויר  יוצא  שהתינוק  משעה  ומיד  שתיכף  אמת"  "תורת  אומרת  וכו',  מאומה  מבין  שאינו 
העולם מושפע הוא מכל מה שקורה מסביבו, גם כאשר יש מקום לחשוב שאין כל נפק"מ 
בדבר מכיון שבלאה"כ אינו מבין מאומה. כלומר, לא זו בלבד שהתינוק מושפע מהמאכלים 
ומשקים שאוכל ושותה, דמאי קמ"ל הרי הם נעשים דם ובשר כבשרו, הנה עוד זאת גם כל מה 
שמתרחש מסביבו של התינוק, יש לו השפעה על נפשו של התינוק, ודבר זה בא לידי ביטוי 
בשנים שלאח"ז, ובודאי שאופן הנהגת ההורים יש לו השפעה רבה על נפשו של התינוק, גם 
בהיותו קטן ביותר. ויתירה מזו אפילו הנהגתם של ההורים בתשעת החדשים שקדמו ללידתו 
של התינוק, ניכרת השקעתה על התינוק, וכמסופר בגמרא31: "שבעה בנים היו לה לקמחית 
וכולן שימשו בכהונה גדולה, אמרו לה חכמים מה עשית שזכית לכך. אמרה להם, מימי לא ראו 

קורות ביתי קלעי שערי"". עכ"ל.

ע"פ כל הנ"ל צריך ביאור, מדוע לשיטת המנ"ח הבאת הטף שלא הגיע לגיל חינוך זוהי 
מגזירת הכתוב, ולאידך צלה"ב מדוע לשיטת הטו"א שחיוב הטף הוא מדין חינוך, אין להביא 
את הטף שלא הגיע לגיל חינוך, והרי בודאי ישנה השפעה חיובית אף על הטף שלא הגיע 
לגיל חינוך מעצם הימצאותו בבית המקדש במעמד המלך וכל עם ישראל, ובשמיעת הקריאה 

בתורה, שכנ"ל בשיחה אף שאינו מבין מאי קאמר, אעפ"כ מקיים מצות ת"ת. 
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בבית  הימצאותו  חיובית מעצם  התינוק מקבל השפעה  דאף שבודאי  בזה,  הביאור  וי"ל 
המקדש במעמד הקהל, אעפ"כ חיוב התורה בזה הוא מגזירת הכתוב. משום דאין זה מגדרו 
של מעמד הקהל שידבקו אזניו בדברי תורה, מכיון שכנ"ל )ס"ב( מוכיח כ"ק אד"ש מדברי 
הרמב"ם דאין ענינו של מעמד הקהל לימוד התורה, ולכן "אפילו חכמים גדולים שיודעים כל 
התורה כולה חייבין לשמוע בכוונה גדולה", משום שכל גדרו ומטרתו של מעמד הקהל הוא 

קבלת מצוות. 

ולפי"ז יובן מדוע הבאת הטף שלא הגיע לגיל חינוך ה"ז מגזירת הכתוב, דאף שיש תועלת 
מובן מדוע  ולפי"ז  לגדר מצות הקהל,  וכלל  כלל  אינה קשורה  זו  בהבאתם, אעפ"כ תועלת 
לשיטת הטו"א קטנים שלא הגיעו לגיל חינוך פטורים מהקהל, משום דכל המטרה של מצות 

הקהל היא קבלת מצוות, ופשיטא דאין זה שייך לקטני קטנים וליונקי שדים. 
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1( טוש"ע או"ח סרכ"ט.
2( ברכות פ"ו, ה"ו.

3( ברכות נט, ב.
4( לשון רש"י שם.

יש  בתוספתא,  המוזכרים  הענינים  שאר  5( לגבי 
משום  שהוא  ברכות(  ע"מ  ראש"  )"עטרת  שביארו 
עיתם  יודע  אדם  ואין  אדם  לכל  מסור  אינו  שחשבונם 
ועיין  לברכו.  העם  נהגו  לא  ולכן  התכונה,  חכמי  אלא 

בספר 'ברכת החמה' להרב צבי כהן עוד טעמים בזה. 

המבאר  החודש"  "קידוש  בהלכות  ברמב"ם  6( ראה 
באריכות פרטי דינים אלו.

7( ראה בליקוטי שיחות ח"י )עמ' 181( בענין אמיתות 
הרווחת  כהשיטה  ולא  היקום,  במרכז  שהארץ  זו  דעה 

שהשמש במרכז היקום, והארץ מקיפה אותה.
ממזרח  הגלגלים  כל  את  מסובב  התשיעי  8( הגלגל 
כגון  למזרח,  ממערב  מהלכים  הגלגלים  ושאר  למערב 
נסיעתה, כמו"כ הגלגל  כיון  כנגד  אדם המהלך בספינה 
מהלכים  והגלגלים  הגלגלים,  כל  את  נושא  התשיעי 

בגלגל התשיעי כנגד כיוונו. 

ברכת החמה לדעת רבי יהודה

הת' עמוס שניאור ברדה 

א
הקדמה כללית לענין ברכת החמה

ביום  ניסן  תקופת  בתחילת  שנה,  כ"ח  כל  החמה  ברכת  שמברכין  להלכה1,  אנו  נוהגים 
רביעי. אמנם כשמעיינים במקורות, רואים שאין הדבר מוסכם על הכל, ויש שנחלקו וסברי 
דאין לברך. המקור הראשון שנזכר דין ברכת החמה הוא בתוספתא2: "הרואה את החמה ואת 
הלבנה ואת הכוכבים ואת המזלות, אומר: "ברוך עושה מעשה בראשית". רבי יהודה אומר: 
המברך על החמה, הרי זו דרך אחרת. וכן היה רבי יהודה אומר: הרואה את הים תדיר ונשתנה 
בו דבר, צריך לברך". אך לא נתפרש בתוספתא באיזה עיתוי מברך כשרואה את החמה, וכן את 

המאור הקטן ושאר הכוכבים. 

היא  כאשר  דהיינו  בתקופתה",  חמה  "הרואה  אחת  תיבה  נוספה  בבלי3  בתלמוד  אמנם 
היקף,  מלשון  הוא  ותקופתה  הבריאה.  בתחילת  שנתלתה  היכן  הראשון,  למקומה  מגיעה 
ל"מקום שהיא חוזרת שם לתחילת היקפה"4. אלא, דבזה גופא נתקשו "ואימת הוי"? אולם 
הרש"י שם הדגיש שעיקר השאלה הוא לגבי החמה5. ומבאר אביי: "כל עשרים ושמונה שנין, 

והדר מחזור ונפלה תקופת ניסן בשבתאי באורתא דתלת נגהי ארבע". 

אלא, שבכדי להבין את דברי אביי, יש להקדים פרק בחישובי הלוח העברי ומהלך גרמי 
השמים6. כדור הארץ, נמצא במרכז היקום7. וסביבו מהלכים ממזרח למערב )כל יום( כוכבי 
ובזה  למזרח8,  ממערב  הוא  העצמי  סיבובם  אמנם  באיור(.  )ראה  וה"ירח"  ה"שמש"  הלכת: 
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9( ראש השנה כה, א.
כך,  השעה  את  חילקו  חלקים.   1080 יש  10( בשעה 
מתחלק  זה  ומספר  היות  החישובים,  את  להקל  ע"מ 

למספרים רבים בשווה ללא שארית. 
א(,  )נו,  עירובין  במסכת  הוזכרה  11( שיטת שמואל 
אמנם שיטת רב אדא לא הוזכרה בתלמוד, אלא הוזכרה 

לראשונה בכתבי הגאונים.
12( וכן בנוגע לשאלת גשמים, וזהירות בשתיית מים 

בשעת התקופה.
13( כ"ק אד"ש מבאר באריכות בלקו"ש חכ"ב )עמ' 
229( היכי אזלינן כדעת שמואל כאשר החשבון המדוייק 
יותר היא שיטת רב אדא )רמב"ם, הלכות קידוש החודש 

פ"י, ה"ו( ואכ"מ. 
14( י, ב.

15( יב, א.

חלוקים הם בהתקדמות מהירותם, ה"לבנה" מתקדמת כ־13 מעלות )מקובל לחלק את היקף 
מסלולם ל־360 מעלות( ביממה. וחז"ל9 קבעו שהזמן הממוצע שהירח מקיף את הארץ הוא כ"ט 
יום י"ב שעות ותשצ"ג חלקים10. וה"חמה" מתקדמת כמעלה ביממה. אולם נחלקו חכמים11, 

מהו הזמן הממוצע שחוזרת להיקפה 
הראשון. שמואל חישב ומצא ששנת 
שעות.  ו־6  יום   365 היא  החמה 
ומצא  חישב  אדא  רב  זאת  לעומת 
פחות  יום   365 היא  החמה  ששנת 
אזלינן  הלכה,  ולענין  שעות.  כ־6 
כרב אדא פרט12 לענין ברכת החמה 
דאזלינן כדעת שמואל13. שנת החמה 
תקופת  תקופות:  לארבע  מחולקת 
תשרי;  תקופת  תמוז;  תקופת  ניסן; 
זמן  את  כשנחלק  טבת.  ותקופת 

שנת החמה )לשיטת שמואל( לארבעת התקופות, יוצא שאורך כל תקופה הוא 91 יום ו־7.5 
שעות. 

הימצאו של אדם  למקום  )ביחס  רביעי  ליל  נתלו המאורות בתחילת  הבריאה,  בראשית 
הראשון "גן עדן" המזוהה כירושלים(, כפי שמסופר בריש ספר "בראשית". אמנם לגבי זמן 
הבריאה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע במסכת ר"ה14 באיזה חודש נברא העולם. ר"א סובר 
דהיה בתשרי. ור"י סובר דהיה בניסן. ונפסק שם בגמ'15 דחכמי ישראל מונין לתקופות כרבי 
רק  לזרוח  אלא שהחלה  החמה,  נתלתה  רביעי  ביום  ניסן  תקופת  דהיינו שבתחילת  יהושע, 
בבוקרו של יום. והיכן נתלתה? בתחילת מזל טלה )דהיינו קבוצת כוכבים בדמות טלה הקבועה 

בגלגל המזלות(, כפי הידוע שמזל טלה נראה בחודש ניסן. 

ומכאן צא וחשוב, אימתי תחזור החמה לתחילת בריאתה באותו היום בשבוע "יום רביעי". 
וזהו החשבון: כשנחלק את שנת החמה )לשיטת שמואל( ליחידות של שבעה ימים )שבועות(, 

מזרח

צ

מערב

מזל טלה

א
י

ד

ש
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16( לשיטת רב אדא תחזור השמש למקומה בתקופת 
ניסן כל י"ט שנה, אך לא יחול ביום רביעי.

17( 365 יום ו־6 שעות, כפול 28. 

18( ודוחק לומר דאביי לא קאי בדברי תנא קמא אלא 
לדעת ר"י.

נקבל 52 שבועות ושארית יום ו־6 שעות, וגם כשנחלק שנתיים ליחידות של 7 תישאר שארית, 
וכן שלש שנים וכן הלאה, עד שנחלק כ"ח שנות חמה )לשיטת שמואל16( שהם 10,227 ימים17, 
לשבועות, שאז התוצאה היא 1,461 שבועות בדיוק, ללא שארית. פירושו של דבר שרק אחר 
כ"ח שנה חוזרת החמה לתחילת יום רביעי בתקופת ניסן במדויק, ללא שארית. לפי חשבונו 

של שמואל. 

חוזר   –( מחזור  והדר  חמה(,  שנת  של   –( שנין  ושמונה  עשרים  "כל  אביי:  דברי  הן  והן 
המחזור של שנות החמה(, ונפלה תקופת ניסן, בשבתאי )– כוכב השולט בתחילת ליל רביעי(, 
באורתא דתלת נגהי ארבע )– בליל שלישי אור ליום רביעי(", אזי מברך "ברוך עושה מעשה 
בראשית", כפי שאירע בראשית הבריאה, דה"חמה" הייתה בתחילת תקופת ניסן ביום רביעי 

בריש מזל טלה. 

ב
הקשיים בהבנת דברי רבי יהודה 

ברם, שיטת רבי יהודה לא נתבארה כל צורכה: "רבי יהודה אומר: המברך על החמה, הרי 
זו דרך אחרת", מבצבצת מיד השאלה מהי אותה דרך אחרת? ומדוע המברך על החמה זו דרך 
אחרת? רבי שמואל אביגדור רבינוביץ בפירושו "מנחת ביכורים" על התוספתא מפרש: "בכל 
פעם, לא מכ"ח לכ"ח שנה, ה"ז כעובד לחמה, אלא בתקופתה הוא דמברכין". וכן פי' ה"מנחת 
יצחק" בזה הלשון ממש. וכוונת דברי ר"י היא דהמברך כל פעם שהשמש חוזרת להיקפה, ולא 
כאשר נופל ביום רביעי, נראה כעובד לחמה. אבל אה"נ דר"י מודה דפעם בכ"ח שנה מברכין 
והיינו דאין כל מחלוקת בדין של ברכת החמה, ורק מוסיף דין וזהירות נוספת. ולפי פירוש זה, 
דברי ר"י נשזרים יפה עם המשך דבריו "וכן היה רבי יהודה אומר: הרואה את הים תדיר ונשתנה 
של  בדבר  ורק  שאך  להדגיש,  לנכון  יהודה  רבי  רואה  כאן  דגם  היינו,  לברך".  צריך  דבר,  בו 
חידוש ושינוי מברכין, וה"ה בברכת החמה דמברכין רק פעם בכ"ח שנה ולא מידי שנה בשנה, 
וזהו ה"וכן", כלומר דהצד השווה ביניהן הוא דאינו מברך לעיתים קרובות אלא בדבר חידוש. 

אמנם יש להקשות על ביאור זה, שהרי מפשטות לשון התוספתא משמע דר"י פליג על 
הרישא, ולפי פירוש הנ"ל אין ר"י פליג על הרישא כנ"ל, כי כאמור לעיל )ס"א( ביאר אביי 
תוספתא זו דמברך דוקא כשרואה את החמה פעם בכ"ח שנה. ובפרט לפי הלשון הברור יותר 
בבלי "הרואה חמה בתקופתה" דוקא "מברך וכו'". שע"כ הרי ר"י לא פליג אלא, הוא רק שולל 

את המברך ברכת החמה שנה בשנה18. 
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19( או"ח סימן ל"ב אות ג'.
20( ברכות פ"ט, ה"ב. 

21( פל"ז, פ"כ.
22( סג, ב.

ועוד צריך להבין בגוף סברתו: 

כעובד  מיחזי  בשנה  פעם  שהמברך  דכשם  בשנה,  מפעם  שנה  בכ"ח  פעם  שנא  מאי  א. 
לחמה, הכי נמי פעם בכ"ח מיחזי כעובד לחמה ח"ו, ומדוע כל כ"ח שנין כן מברכינן.

ב. מדוע ציין ר"י בדבריו את החמה בלבד, ולא הזכיר אף את הלבנה, הכוכבים והמזלות 
זיל בתר טעמא שמיחזי כעובד לכו"מ. ודבר זה יוקשה ביותר  דהוזכר בתוספתא, דלכאורה 
לפי' "מנחת ביכורים" דלפיו כשם שלגבי החמה נראה כעובד לה, הרי גם בלבנה מיחזי כעובד 
עבודה זרה דנראה כעובד ללבנה, ויתר על כן גבי כוכבים ומזלות דהרי הסתמא דלישנא הוא 

"עובדי כוכבים ומזלות".

בשו"ת הרב"ז19 השיא את כוונת הרישא לענין אחר. ופירשה לפי פירוש הערוך: הרואה 
את החמה מברך עושה מעשה בראשית. פי' באם נתכסו העבים ולא נראתה החמה אלא אחר 
ג' ימים אזי מברך, וזוהי כוונת הרישא. וע"ז פליג רבי יהודה ואמר דזוהי דרך אחרת, דנראה 
כעובד לחמה, כי זהו דבר תדיר, אבל אה"נ דגם לדעת ר"י מברך ברכת החמה פעם בכ"ח שנה. 
אף שהרווחנו בדבריו, דרבי יהודה פליג על הרישא, כפי שמשתמע מפשטות לשון התוספתא 

)אף שפי' זה אינו מתאים לדברי אביי(, עכ"פ יתר הקושיות במקומן עומדות. 
באיוב21  כתיב  ר"י:  בדברי  חדש  ביאור  הירושלמי20  ע"פ  לבאר  האריך  המנחה"  ה"קומץ 
"היסופר לו כי אדבר אם יאמר איש כי יבולע", ודרשו אם רצו לספר בשבחו של הקב"ה יותר 
מדאי כי יבולע. וזהו שכתב ר"י המברך על החמה בכל יום זו דרך אחרת דהוא יותר מדאי כי 
יבולע. ורק כשנשתנה בה שום דבר והיינו מכ"ח שנה לכ"ח שנה שבאה למקומה אשר בכל 
השנה לא היתה שם, וע"ז אמר וכן היה רי"א הרואה את הים תדיר ונשתנה בו דבר צריך לברך 
אבל אם לא נשתנה אז אין לברך יותר מדאי. ע"כ תורף דבריו. ויש לתמוה על עצם פירושו 
)מלבד הקושיות דלעיל( דבאם ר"י בא לשלול דלא נברך בכל יום משום דמיחזי כעובד ע"ז, 
א"כ מעיקרו הוא מושלל דמה "עושה מעשה בראשית" איכא, באם מברך יום ביומו הרי אין 

בכך כל חידוש כבראשית הבריאה.

יש שרצו לומר כה"מנחת ביכורים" דוודאי ר"י לא פליג על הא דמברכין פעם בכ"ח שנה, 
כי הרי נוהגים אנו למעשה לברך, ונאמר עליו על רבי יהודה בר אלעאי במסכת ברכות22 שהוא 
"ראש המדברים בכל מקום", וא"כ הלכה כמותו. אך לקמן )סס"ד( יבואר מדוע אין מוכרח 

לומר כן. 
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23( פ"ז הי"א. 
24( מא, א.

25( ויקרא י"ח, ג.
26( נב, ב. ד"ה אלא.

27( פ"ז, פ"ח. ולהעיר, שגם שם הובאו כמה מימרות 

מדברי רבי יהודה. 
28( כט, א.

29( תענית כח, ב.
30( פ"ד, ה"ה.
31( פנ"ב, פ"ו.

ג
הנחת יסוד חדש בדעת רבי יהודה ומבסס זאת בראיות

תרומות23:  בתוספתא  נוספת  פעם  אגב(  כבדרך  )אמנם  מופיעה  יהודה  רבי  דעת  והנה, 
זה  הרי  והמברך על החמה  ואת החומץ  היין  ]צ"ל המסננין[ את  אומר: המפנין  יהודה  "רבי 
דרך אחרת". דבריו מכוונין כלפי מנהגי המינין דהנהיגו חומרא בעצמן לסנן את יינם מחשש 
יבחושין )מין תולעת(, אף שמן הדין אין צורך לחשוש ולהחמיר בזה, משום הכי אומר ר"י 
זרה, אלא מפני  ואין איסורו משום דעובד עבודה  מינות".  "דרך  דרך אחרת  ה"ז  כן  העושה 

שדרך המינין כן. 

ומצינו מעין ענין זה, בחולין24: "אין שוחטין לגומא כל עיקר, אבל עושה גומא בתוך ביתו 
בשביל שיכנס הדם לתוכה; ובשוק לא יעשה כן, שלא יחקה את המינים". ונאמר עלה בגמ': 
משום שנאמר "ובחוקותיהם לא תלכו"25. ומהתוס' בסנהדרין26 משמע שהאיסור "ובחוקותיהם 
לא תלכו" הוא אף שאינו לשם ע"ז, אלא כדי לא להתדמות להם וללמוד ממעשיהם ]בתוספתא 
שבת ישנם ב' פרקים27 הנקראים "פרקי אמוראי", המפורט בהן מנהגים שהן מדרכי האמורי, 
דאין לעשותם מצד "ובחוקותיהם לא תלכו", והובדלו ביחוד משום דמנהגים אלו מעשי תהו 

המה, ודברים תמוהים הם ללא טעם וסברה, אבל אינם מצד עבודה זרה[. 

ועפ"ז יש מקום לומר, שגם בנוגע לברכת החמה )הענין השני בדברי ר"י(, הא דר"י אסר 
לברך אינו כפי' ה"מנחת ביכורים", שהוא מפני דמיחזי כעובד לחמה, אלא מצד דמחקה את 
המינין. וניתן לכך אסמכתא דיש בברכת החמה משום חיקוי המינין, מכמה בחינות: ממנין ימי 

השנה - למי מונין, מזמן הבריאה ממתי מונין, ומאורך שנת החמה, כדלהלן.

ממנין ימי השנה כיצד? אמרו חז"ל במסכת סוכה28: "ישראל מונין ללבנה ועובדי כוכבים 
לחמה". ועפ"ז מבאר המהרש"א29 יפה את דברי הירושלמי. הירושלמי בתענית30 מקשה; היכי 
בתשעה  הרביעי  "בחודש  כתיב:  בירמיה31  הא  העיר,  הובקעה  בתמוז  דבי"ז  במתני'  אמרינן 
בי"ז? משיב  ולא  הוי אומר דבט' הובקעה העיר,  "ותבקע העיר",  ובתר הכי כתיב  לחודש", 
ע"כ הירושלמי: "אמר רבי תנחום בר חנילאי קילקול חשבונות יש כאן". והקושי ברור, איזה 

קלקול חשבונות איכא? 

ומבאר המהרש"א: "ונראה לפרש, לפי שאוה"ע מונין לחמה וישראל ללבנה, וע"י אויבים 
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עע"א שגזרו על חשבון הלבנה וקידוש החודש כמ"ש במסכת ר"ה, נעשה זה הקלקול ובודאי 
שקד  מקל  בירמיה  בקרא  כמפורש  בראשונה  גם  העיר,  נבקעה  הלבנה  בחודש  בתמוז  בי"ז 
האויבים  קלקול חשבונות של  לפי  אבל  לט"ב,  בתמוז  י"ז  ימים שבין  כ"א  רואה, שהם  אני 
שמונין לחמה, לא היה רק ב' בתמוז דשנת החמה מוסיף על שנת הלבנה י"א ימים, נמצא שבג' 
תקופות מתשרי עד תמוז מוסיף ח' ימים שבין תשעה בתמוז לחמה ובין י"ז ללבנה". כלומר, 
שיקבעו  הזמנים  חישובי  צורת  את  גם  בעמנו,  הזרוע  בכח  להשליט  ניסו  העולם  שאומות 
יד שונאינו, חל עיוות בחשבון  ע"פ החמה בלבד, ולא ע"פ הלבנה. ולכן בזמן החורבן דגבר 
לא  "ובחקותיהם  נאמר  זה  שעל  הגויים,  בחוקות  נוהג  לחמה  דהמונה  א"כ  מוכח   השנים. 

תלכו"32. 

מזמן הבריאה כיצד? איתא בר"ה33 "תנו רבנן: חכמי ישראל מונין למבול ) – היינו תחילת 
כרבי  למבול  אף  מונין  העולם  אומות  חכמי  יהושע.  כרבי  ולתקופה  אליעזר  כרבי  השנים( 
יהושע". כבר הוזכרה לעיל )ס"א( מחלוקת ר"א ור"י: באיזה חודש נברא העולם, ר"א סבר 
בתשרי, ור"י סבר בניסן. ומכאן רואים ד"חכמי אומות העולם מונין אף למבול כרבי יהושע", 
כלומר שלגבי תקופות אזלי כר"י דחודש ניסן הוא ראשית הבריאה. ה"ערוך לנר" הטעים מפני 
מה אוה"ע מונין מניסן? "ומה שתשרי ר"ה לשנים, ידוע לנו דדרך הקבלה הלכה למשה מסיני 
וע"י גזרה שווה, כדלעיל )ר"ה ח, א(. ואומות העולם דלא מודים בתורה שבע"פ, ואין להם רק 
תורה שבכתב, מונין הכל מניסן, מדכתיב: החודש הזה לכם ראש חדשים". ולכן מחשבין הם 

את תחילת הבריאה מיום ד' בשבוע בתחילת תקופת ניסן. 

ומאורך שנת החמה כיצד? הרמב"ם בהלכות "קידוש החודש" ריש פ"ט כתב: "שנת החמה, 
יום שהוא שש  ורביע  יום  וששים  ישראל שאומרים: שהיא שלש מאות חמשה  יש מחכמי 
שעות, ויש מהן שאומרים: שהוא פחות מרביע היום, וכן חכמי יון ופרס יש ביניהן מחלוקת 
מהם  ויש  החמה,  אורך שנת  לגבי  מחלוקת  מצינו  העולם  אומות  בין  דגם  מוכח  זה".  בדבר 

הסבורים כדעת שמואל, דאורך שנת חמה הוא 365 ימים ו־6 שעות.

ד
 מסיר ע"פ יסוד זה את הקשיים בדעת ר"י 

וכן ביאור נקודת המחלוקת בין ר"י ות"ק
לפי האמור )ס"ג( מסתברא מילתא, דהיות ואומות העולם מונין לחמה, לכן כאשר תחזור 
השמש למקומה יציינו יום זה כחג ויום טוב, על תחילת שנתם )ושמא גם היו עושים טקס 
מיוחד במעמד החמה(, ובפרט אם זהו כביום בריאתו "יום רביעי" פעם בכ"ח שנה, דגם הני 

בלוח  השימוש  את  לאסור  זה  מטעם  שרצו  32( יש 
הלועזי, ראה קובץ בית אהרן וישראל, סז )שנה יב, א(.

33( יב, א.
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שנגע  ס"ל(  ח"א  )יו"ד  חיים  דברי  בשו"ת  34( עיין 
בענין זה. 

35( פג, א.
36( יורה דעה סימן קע"ח.

מודים דברביעי נתלו המאורות, כנ"ל, ב"ערוך לנר". וא"כ המברך לחמה יש לחוש, שמא מונה 
הוא לחמה, ובזה יש לאו של "ובחוקתיהם לא תלכו", ומשום כך, סבר רבי יהודה דהמברך על 

החמה הרי זו דרך אחרת.

כי  תנא קמא,  עם  נחלק  דר"י  התוספתא משמע  לשון  למה מפשטות  כעת,  אפוא  מובן 
באומרו שזו דרך אחרת, היא ביתר שאת כאשר החמה חוזרת למקומה פעם בכ"ח שנה, מפני 
ניסן, ולכן גם הם מייחסים  שגם אומות העולם מודים דהבריאה היתה ביום רביעי ובחודש 
חשיבות ליום זה. א"כ לפי הסבר זה, אדרבא דוקא הכא פליג ר"י עם ת"ק, ולא רק שאין חילוק 
בין שנה לכ"ח שנה, אלא שחמור פעם בכ"ח שנה מכל שנה, מאחר שכאמור גם הני מודים 

בחשיבות היום מפאת שביום זה נתלו המאורות. 

שאר  את  גם  ולא  החמה,  את  רק  בדבריו  הזכיר  יהודה  רבי  למה  התמיהה,  תתיישב  וכן 
הנמנים בתוספתא, ולפי דרכנו אתי שפיר, כי כנ"ל אומות העולם מונין לחמה, דהיינו שהם 
קובעים את זמניהם, אך ורק ע"פ החמה ותו לא, וא"כ רק בבא החמה לתחילת היקפה ישישו 
ביום זה, כי מונין לה. ולכן נקט ר"י בלשונו המברך על החמה, כי רק מי שמברך על החמה חל 

עליו הלאו של "ובחוקותיהם לא תלכו".

עד כאן ביארנו את שיטת ר"י. אלא שלפי דרכנו, יש צורך לבאר את דעת חכמים "תנא 
קמא", דפליגי על ר"י, כי הרי מסתבר טעמו של ר"י, דאין לברך מפני מנהגי המינים שנהגו כן, 

ויש ע"ז לאו שלא ללכת בחוקות הגויים, ומאי טעמא דרבנן דמברכינן?

הנה, להבין זה יש לחקור34, האם האיסור של חיקוי המינים, הוא דוקא כשמתכוון לשם 
חוקיהם "מונין לחמה" או אפי' כשאינו מתכוון, אלא כוונתו לברך את הקב"ה שעושה מעשה 

בראשית, מ"מ הדבר יהי' אסור. 

אמרו במסכת בבא קמא35: "המספר קומי )מין בלורית( הרי זה מדרכי האמורי, אבטולמוס 
"ואם  יוסף"36:  קומי, מפני שהוא קרוב למלכות". הקשה ה"בית  לו לספר  ראובן התירו  בר 
תאמר, כיון דמדאורייתא אסירי הנך מילי, ומילקי נמי לקי עלייהו, היאך היה כח ביד חכמים 
הצלת  דמשום  לומר,  "ויש  יוסף":  ה"בית  ותירץ  המלכות"?  לקרובי  תורה  איסור  להתיר 
ישראל, יש כח בידם להתיר, דכשיש ישראלים קרובים למלכות עומדים בפרץ לבטל הגזירות, 
וכדאשכחן ברבי ראובן בן אצטרובלי במסכת מעילה )יז, א(". ושם מסופר: "שפעם אחת גזרה 
הלך  הנדות.  את  ושיבעלו  בניהם,  את  ימולו  ושלא  השבת,  את  ישמרו  שלא  גזרה  המלכות 
רבי ראובן בן איסטרובלי וסיפר קומי, והלך וישב עמהם, אמר להם מי שיש לו אויב יעני או 
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37( שם, ד"ה מי.
38( עיין שבת )כט, ב( וביצה )כג, ב(.

39( שבת )שם(.

40( בכורות )לג, ב(.
41( צה, א. ועיין ערובין )ק, ב(, רמב"ם הלכות שבת 

)פ"א, ה"ה(. 

יעשיר? אמרו לו יעני, אמר להם: אם כן, לא יעשו מלאכה בשבת – כדי שיענו, אמרו טבית 
אמר, ליבטל, ובטלוה. חזר ואמר להם מי שיש לו אויב יכחיש או יבריא? אמרו לו יכחיש, אמר 
להם אם כן, ימולו בניהם לשמונה ימים – ויכחישו, אמרו טבית אמר, ובטלוה. חזר ואמר להם 
מי שיש לו אויב ירבה או יתמעט? אמרו לו יתמעט, אם כן – לא יבעלו נדות, אמרו טבית 

אמר, ובטלוה". 

הב"ח37 דחה את קושיית הב"י מעיקרא: "ולי נראה, דליכא הכא קושיא, דלשון ובחוקותיהם 
לא תלכו, לא משמע אלא דרוצה להתדמות ולנהוג כמותם, שנראה שמודה לדתם, וכלשון 
הספרי הואיל והן יוצאין בארגמן אף אני אצא בארגמן וכו'. אבל מי שאין דעתו להתדמות להן, 
אלא שצריך ללבוש כמלבושיהם ולדמות להם, כדי שלא יהי' לו גנאי אם לא ידמה להן דבר זה 

לא אסרה תורה, ולא עליו קאי הלאו". עכ"ל הב"ח. 

את  לפשוט  יש  מתכוון,  אינו  או  מתכוון  הוא  אם  בין  לחלק  הב"ח  של  זה  מיסוד  והנה, 
החקירה גבי איסור זה של חוקות הגויים שבאם אינו מתכוון לכך, אלא יש לו בזה כוונה אחרת, 
מתירין לו לעשות מעשים אלו, ולכן חכמים פסקו שמן הדין שרינן לברך ברכת החמה, מכיון 
שהרי אין לו בזה כוונה לחקות מעשי המינים, אלא כוונתו לברך את הקב"ה ה"עושה מעשה 

בראשית". 

ויש לומר, שרבי יהודה אזיל בזה לשיטתו: במלאכות שבת38 נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון 
בדבר שאינו מתכוון. גבי דין הגורר ספסל וע"י זה נעשה חריץ בקרקע, שזהו תולדת חורש, 
ולא התכוון לעשיית החריץ, ר"ש התיר מכיון שאינו מתכון לכך, ור"י אסר אף שמלאכות שבת 
הינם מלאכת מחשבת. וכן בשאר איסורים נחלקו בדיני כלאים39 ודיני בכור40. וניתן לומר, שגם 
בנוגע ללאו של "ובחוקותיהם לא תלכו" נחלקו, באם באיסור הוא אף כשאינו מתכון ללכת 
בחוקותיהם. וא"כ יש לומר שרבי יהודה אזיל בזה לשיטתו שאין לברך על החמה אפי' באם 

אינו מתכון לכך, ולכן סבר שהמברך על החמה הרי זה דרך אחרת.

שבת41:  במסכת  כמובא  כר"ש,  היא  ההלכה  מתכוון  שאינו  דבר  גבי  הלכה,  פסק  ולענין 
אנו, שמברכין  נוהגים  כן  ומשום  לכתחלה".  אפילו  כרבי שמעון שרי  לן  דסבירא  "והאידנא 
לכתחילה ברכת החמה פעם בכ"ח שנה ולא כר"י, ומכאן יש לדחות דעת הסוברים )לעיל ס"ב( 

שההלכה כר"י מצד שר"י הינו "ראש המדברים בכל מקום". 
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1( הערה 27.
ה"מתוקנות",  קה"ת  מהוצאות  בכמה  2( אמנם 
תירא"  "אל  הפסוק  הציבו  ומ"מ,  מנהגים  בתוספת 

אחר עלינו של קידוש לבנה וכו'. ויש לעיין מהו המקור 
לשינוי זה.

 אמירת "אל תירא" אחר 
עלינו לשבח בברכת החמה

הת' יחיאל מיכל גרליק

א
 מנהג חב"ד דאין לומר אל תירא 
לאחר קידוש לבנה וברכת החמה

בנוסח התפילה שלפנינו אומרים אחר "עלינו לשבח" בתפילות בשחרית מנחה וערבית, 
הפסוקים "אל תירא", "עוצו עצה", "ועד זקנה".

ונראה לעיין במקור אמירת פסוקים אלה בסיום כל תפילה, ובהקדים דיש לתמוה בשינוי 
המנהגים בזה, דבתפילות יוהכ"פ ור"ה, כשאומרים בתוך נוסח התפילה, את תפילת "עלינו 
לשבח", לא אומרים לאחריה פסוקים אלו כלל. ובנוסח ברכת החמה, כפי שסידר כ"ק אדמו"ר 

מלך המשיח שליט"א, לא מובא פסוקים אלו לאחר עלינו לשבח שאומרים בסיומה.

ובמנהג חב"ד בקידוש לבנה, יש לעיין, שבנוסח הסידור הנפוץ מובא רק שאומרים "עלינו", 
ולא כתוב אם אומרים לאחריו את פסוקי ה"אל תירא".

וב"סידור רבינו הזקן" )הוצאה חדשה(, מביא אחר קידוש לבנה1 שלע"ע לא מצא מקור 
לאמירת פסוקים אלו אחר עלינו שבסדר קידוש הלבנה, ושבסדר ברכת החמה המיוסד על 
פי סדר קידוש הלבנה לא הובאו פסוקים אלו. בסידור 'שער מנחם' )ביסטריצקי(, בתוספת 
הערות ומנהגים וכו', לא מביאים את הפסוקים "אל תירא" אחר קידוש לבנה. ונראה שגם 

אחר קידוש לבנה אין מנהג חב"ד לומר פסוקים אלו2. 

ויש לעיין בשינויי הדינים בזה ובטעמם, וכפי שיתבאר לקמן.
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רמז  אסתר  יל"ש  סי"ג,  פ"ז  אסתר,  רבה  3( מדרש 
שינויי  כמה   206 ע'  חכ"א  לקו"ש  וראה  ועוד.  תתרנז, 

גירסאות בין מדרשים אלו.

4( או"ח סקל"ב.
5( גיליון נ'.

ב
הטעמים לאמירת אל תירא בכל יום

לאחר  דוקא  אותם  אומרים  ומדוע  יום,  בכל  נקדים בטעם אמירת פסוקים אלה  תחילה 
תפילת עלינו לשבח. 

שלשת פסוקים אלו כרצף אחד הובאו לראשונה במדרש3 ובזה"ל: "ומרדכי בא לפניהם 
ופגע בשלשה תינוקות יוצאים מבית רבן, אמר להם מרדכי אמרו לי פסוקיכם, פתח הראשון 
ואמר אל תירא מפחד פתאום וגו', פתח השני ואמר עוצו עצה ותופר וגו', פתח השלישי ואמר 

ועד זקנה אני הוא וגו' מיד צחק מרדכי".

ובסידור  אלו,  פסוקים  הובאו  לא  ראשקוב(,  הר"ש  בסידור  )כגון  האריז"ל  בסידורי  אך 
השל"ה ובסידור יעב"ץ הביאם, וב"שער הכולל" )בפי"א סעיף ל"ו(, הביא שהמקור הוא בס' 

"מנות הלוי".

ושם בספר "מנות הלוי" כותב בשם הר"י שושן: "ואנשי עיר ויניציא"ה היו נוהגים תכף 
אחר עלינו לשבח אלו הג' פסוקים שסודם רם ונישא . . וכן אני נוהג", עכ"ל.

יום בשעה שאומר הש"ץ שים  בכל  לומר  נוהג  אני  "עוד  בזה"ל:  וכתב  וכן הביא בט"ז4, 
. . דאית' במדרש שמרדכי שאל  . ועד זקנה   . . עוצו עצה   . שלום ג' פסוקי' אלו אל תירא 
לתינוקות של בית רבן במה עסקו א"ל כל א' פסוק א' מאלו הפסוקים ושמח בדבר. ומצאתי 

שבפרובינצ' אומרים אותם בכל יום".

ובסידור עבודת ישראל הביאם בשם ספר "זכרון ציון", ע"פ המדרש הנ"ל. וכתב )בסידור 
הנ"ל( שאם אינו יכול לומר הפסוקים אחר עלינו יאמרם קודם צאתו מבית הכנסת, ובקובץ 

"הדרום"5 כותב הרב ד. ק. שכנראה תפס שאמירת הפסוקים הם כמו סגולה לשמחה.

)ומביא שם טעם אחר, שנראה לומר שטעם אמירתם הוא ע"פ מה שכתב הגר"א, שג' 
פסוקים אלו קאי על מחיית עמלק, שבפעם הראשונה שבא פתאום ע"ז נאמר "אל תירא". 
ופעם שניה שבא בדרך ערמה, ע"ז נאמר "עצו עצה". ובפעם השלישית שהוא מעשה המן 
ומרדכי, שמובא ע"ז במדרש שהמן חשב בליבו שהקב"ה כבר הזקין ח"ו, ע"ז נאמר "ועד זקנה".

ומבאר שם הרב הנ"ל עפ"ז, שכיון שבעלינו לשבח מדבר על לע"ל, ומסיים ב"והיה ה' 
אלו,  פסוקים  ג'  אמרינן  מש"ה  שלימה",  מלכותי  "אין  עמלק  נמחה  שלא  זמן  וכל  למלך", 

המדברים על מחיית עמלק(. 
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6( שערי תשובה סימן מג.
7( סי' טז.

8( מחזיק ברכה סימן קלב אות ב'.
9( בסוף ספר אהבה.

10( סקל"ב ס"ב.
11( הל' תפילה סשכ"ד.

12( ברכות ע' רכ"א.

ג
המקור לאמירת "עלינו לשבח" בסיום בתפילה 

ונראה דיש לדון בגדר דין אמירת "עלינו לשבח", ומתי אומרים אותה, ומפני מה, ולאחר 
בזה  שיש  או  אלו,  פסוקים  ג"כ  יאמר  לשבח  עלינו  שאומר  פעם  בכל  אם  שנית  נחקור  זה 

חילוקים.

ונקדים תחילה מקור תפילה זו, וזמן אמירתה.

בתשובות הגאונים6 כותב: "יהושע תקן עלינו לשבח, ולאו הוא מתקנת רבנן אלא יהושע 
תקנו כשנכנסו ישראל לארץ שיאמרו זה התיקון להבדיל בין משפחות האדמה וגויי הארצות, 
היו  שלא  מה  שמשתחוים  הקב"ה  מ"ה  מלך  לפני  תקן  כך  ועל  אלוה  עליהם  קבלו  ושכבר 

משתחוים בח"ל".

ובכל בו7 הביא בזה"ל: "ואחר כל התפלות אומר עלינו לשבח, בפרק ר' אליעזר אומר שבח 
גדול יש בעלינו לשבח על כן צריך לאומרו מעומד, ותמצא עלינו עולה בגימטריא ומעומד, 
ושמעתי שיהושע תקנו בשעה שכבש יריחו וחתם בו שם קטנותו למפרע, ע' עלינו ש' שלא 

שם, ו' ואנו כורעים ה' הוא אלהינו".

וכן הביא החיד"א8: "מצאתי בתשובת רב האי גאון יהושע תיקן עלינו לשבח, ואחר החורבן 
תיקנו ריב"ז לאמרו בכל יום".

ועד כאן ראינו שתיקנו לומר עלינו לשבח, ע"י יהושע, אך בנוגע לזמן אמירתו, נראה לעיין 
אם הוי דוקא אחר כל התפילה.

הרמב"ם9 שמביא את כל נוסח התפילה לא מביא כלל את עלינו לשבח, וכמו"כ האבודרהם 
לא מביא כלל את תפילה זו, וכן בסדור רב עמרם גאון, ובספר המנהיג. וגם בשו"ע בסיום הל' 

תפילה10 לא הביא את תפילת עלינו לשבח, ומביא שסיום התפילה היא בקדושה דסידרא.

ולשיטתם אין חיוב לאמר עלינו לשבח דוקא אחר כל תפילה, אלא היכן שעיקר אמירתה 
– בסדר המלכויות דר"ה.

והראשון שמזכיר לומר עלינו לשבח בכל יום הוא בעל הרוקח11 וז"ל: "וקורין עלינו לשבח 
עד תמלוך בכבוד כל יחיד ויחיד". וכ"כ במאירי12.
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13( או"ח סקל"ג.
14( שם ס"ק א'.

15( שם ס"ק ז'.

ובטור13 הביא ג"כ שאומרים עלינו לשבח וז"ל: "ואומר עלינו לשבח וכשיגיע אל ככל המונם 
יפסיק מעט קודם שיאמר ואנו כורעים ומשתחוים", וכן כתב הרמ"א מהכלבו: "ואומרים אחר 

סיום התפלה עלינו לשבח, מעומד". וכן פשט בנוסחאות התפילה שלפנינו.

ולכאו' נראה שאומרים אותה בסיום כל תפילה, אך במג"א14 הביא וז"ל: "כתוב בכתבים 
שיאמרו אחר כל תפלה מג' תפלות, וכ"כ הכ"ה סי' רל"ד שכן נוהגין שם, אבל בספר שתי ידות 

בשם תולעת יעקב כתוב שא"ל במנחה".

ובמשנ"ב הביא15 וז"ל: "מ"א כתב בשם האר"י שיאמרוהו אחר כל הג' תפלות, וכן נוהגין 
אומרים  אין  למנחה  סמוך  מעריב  גדולות שמתפללין תפלת  כנסיות  בבתי  מלבד  במדינתנו 

עלינו אחר גמר תפלת מנחה, דעלינו שיאמרו אחר תפלת מעריב קאי גם אמנחה".

היינו, שאין חיוב בעלינו לשבח אחר כל תפילה ממש, ואם שתי תפילות סמוכות זו לזו, 
יאמר עלינו אחר השניה.

ולכאו' עד כאן משמע שאומרים אותה בסוף התפילה ממש, אך למעשה יש בזה חילוקי 
מנהגים, שבנוסח ספרד )וכ"ה בנוסח האר"י(, אומרים אותה בסיום התפילה ממש, אך לנוסח 
אשכנז אומרים לאחריה שיר של יום, ו"אין כאלוקינו". יש להבין טעם החילוק בין נוסח ספרד 

לנוסח אשכנז, בנוגע למיקום אמירת עלינו לשבח.

וכן יש להקשות, שבסדר התפילה דיוהכ"פ, לא אומרים את תפילת עלינו לשבח בסיום כל 
תפילה. ויש לעיין מה טעם החילוק בזה, בין ר"ה ויוהכ"פ לשאר ימות השנה. 

גם יש לנו לחקור מדוע בסיום מצוות מסוימות אמרינן "עלינו לשבח", כמו בקידוש לבנה, 
)ולפי כמה הנוהגים גם בברית מילה(, ומדוע במצוות אחרות לא אומרים אותה.

ד
ביאור פלוגתת הב"ח והט"ז בטעם אמירת עלינו

ויש לעיין קצת בטעם אמירת עלינו לשבח, ועי"ז נוכל לשוב אל שאלותינו אלה ולבארם 
בטוב טעם ודעת.

כדי  כל התפילות,  עלינו לשבח אחר  "טעמא שאומרים  וז"ל:  כתב  קל"ג  בסימן  הלבוש 
כך לצאת מבית  ואחר  וכו',  כורעים  ואנחנו  יתברך כשאומרים  לפניו  ולכרוע  יתברך  לשבחו 

הכנסת שהוא כמו עבד שנוטל רשות מרבו שמשתחווה והולך לו".
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17( סרל"ג.16( סקל"ג, א.

והב"ח כתב שם: "הטעם הוא, לתקוע בלבנו קודם שנפטרים לביתנו יחוד מלכות שמים, 
ושיחזק בלבנו אמונה זו שיעביר הגלולים מן הארץ ובאלילים כרות יכרתון לתקן עולם במלכות 
שד־י, כי אז גם כי יש לכל אחד מישראל משא ומתן עם הכותים ומצליחים, לא נפנה לבבינו 

אל האלילים ולא יעלה במחשבה ח"ו שום הרהור עבירה".

ובעיון תפילה )בסדור אוצר התפילות( כתב: "שתפלת עלינו היא כעין אמתלא והערה על 
כל התפילות אשר התפללו עד כה, שהיו בתוכן תפילות ובקשות על אובדן הרשעים . . לפיכך 
אנו מגלים עכשיו את דעתינו שמעולם לא הייתה כוונתינו להתפלל על אובדן הרשעים, כי 

אם על אובדן רשעתם".

והט"ז כתב טעם נוסף בסי' קלב וז"ל: "ומה שנהגו לומר קודם התפלה אשרי יושבי, מפני 
שהוא לשון המתנה שהיו שוהין שעה א' קודם תפלה, ולאחר תפלה היו שוהין ג"כ שעה א', 
כדכתיב ישבו ישרים את פניך לפיכך נראה שתקנו לו' עלינו לשבח". והיינו שהוא מדין שיהוי 

אחר התפילה.

ונראה לחדד, שהבדלי הטעמים באמירת עלינו לשבח, נובעת משינוי בהגדרת עצם ענין 
אמירת עלינו לשבח, דלב"ח שכותב שהטעם הוא "לתקוע בלבנו קודם שנפטרים לביתנו יחוד 
מלכות שמים", הוא מדין יציאה מבית כנסת, שקודם שיצא מבית הכנסת צריך לומר עלינו 

לשבח. ולא שעלינו לשבח, הוא חלק מנוסח התפילה עצמה.

ונראה לומר, שכן הוא גם דעת הרמ"א שכותב: "ואומרים אחר סיום התפלה עלינו לשבח, 
מעומד", היינו שעלינו אינו חלק מהתפילה ממש, אלא נאמר אחר סיומה.

הש"ץ  אומר  לציון  ובא  "אחר  וז"ל:  שכותב16  השולחן  הערוך  מדברי  מבואר  נראה  וכן 
קדיש תתקבל שנגמרה התפלה אמנם נהגו לומר אח"כ השבח הגדול של עלינו לשבח שאמרו 
הקדמונים שיהושע בן נון תקנו בכבישת יריחו". ומוכח מדבריו שאין זה חלק מהתפילה אלא 

נאמר אחר סיומה.

ולפי טעמם מובן מדוע כאשר ב' תפילות סמוכות זו לזו )כגון מה שהבאנו בשם התולעת 
הסמוכה  מנחה  שאחר  הגדולים,  הכנסיות  בתי  במנהג  המשנ"ב  שכתב  ומה  למעלה,  יעקב 
וכן בתפילת מוסף הסמוכה לשחרית,  לערבית, אין אומרים עלינו, כ"א אחר ערבית בלבד. 

שאומרים עלינו רק אחר מוסף(, אין אומרים עלינו על שתיהן, משום שאינו יוצא אז לביתו.

אבל לטעמים האחרים הוא חלק מנוסח התפילה, ולכן צריך לאומרו אחר כל תפילה, וכמו 
שכתב במג"א שהבאנו "כתוב בכתבים שיאמרו אחר כל תפלה מג' תפלות", וכ"כ בשע"ת17 

גבי תפילות ערש"ק בשם האר"י "וצריך לומר עלינו אחר כל ג' תפילות היום".
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18( ח"ב סק"ט.

ושוב ראיתי שכתב כן מפורש בס' "צוואת הריב"ש" )פרק ה' סעיף עה(, וז"ל: "עד סוף 
עלינו – ר"ל כי גם עלינו לשבח הוא חלק מסדר התפילה, ולכן צריך להתאמץ לכוון באמירתו 

בכל כח כוונתו כפי יכולתו".

אומר  מי שאינו  עוד לחדש, שגם  וכתב  הנ"ל,  החילוק  הררי קדם18 שהביא  בס'  וראיתי 
עלינו אחר שחרית הסמוכה למוסף, יכול לסבור שעלינו הוא משום גמר תפילה, ולא כהיתר 

יציאה מבית הכנסת, משום שמתפללין אותן בחדא מחתא, ואין כאן גמר תפילה.

ה
שיטת כ"ק אד"ש דאמירת עלינו היא חלק מהתפילה והקושי לפי"ז

ולפי"ז נראה לבאר חילוק המנהגים אם אומרים עלינו לשבח בסיום כל תפילה ביוהכ"פ, 
הוא  בלבד,  כולו  היום  בסיום  אלא  יוהכ"פ,  תפילות  אחר  לשבח  עלינו  לומר  שלמנהג שלא 
לא  שבו  כיפור  ביום  ולכן  הכנסת.  מבית  יציאה  מדין  הוא  לשבח,  שעלינו  הסוברים  כדעת 

יוצאים מבית הכנסת, אין לומר עלינו לשבח בסיום כל תפילה.

אבל לדעת הנוהגים לומר עלינו לשבח גם ביוהכ"פ )וראה לדוגמא בשו"ת "תורה לשמה" 
סי' קמ"ח וז"ל: "מה שאין אומרים עלינו לשבח אחר מנחה ביוה"כ, זה מנהג טעות ושבוש, 
וצורך גדול, וכמ"ש מוה"ר זלה"ה בספר  כי אמירת עלינו לשבח אחר כל תפלה הוא חשוב 
הכונות". ומבאר שם בארוכה ענין עלינו לשבח(, הוא כדעה שעלינו לשבח הוא חלק מנוסח 

התפילה, ולכן גם בסיום תפילות יוהכ"פ, נוהגים לאמרו.

חלק  הוא  לשבח,  שעלינו  פעמים  כמה  כותב  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  והנה, 
מנוסח התפילה )וראה גם ב"צוואת הריב"ש", דלעיל(, ולדוגמא בהתוועדויות תשמ"ב )ח"ב 
912( כותב: "ועד"ז בנוגע לקריאת המגילה בפורים: אע"פ שנוהגים לקרוא את המגילה  ע' 
זה חלק מהתפילה", ומוכח, שלדעת כ"ק  קודם "עלינו לשבח" – הרי מובן בפשטות שאין 
אד"ש עלינו לשבח הוא חלק מהתפילה. וכן ראה בהתוועדויות תש"נ )ח"ב ע' 234(: "ועד"ז 
לאידך מן הפרט אל הכלל – התחלת התפילה ב"הודו לה' קראו בשמו" פסוקי דזמרה, ברכות 
ק"ש וק"ש, עד לתפילת העמידה . . ועד לסיום וחותם התפילה )לאחרי "עלינו לשבח"( – אך 

צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך". 

אך מנהג חב"ד הוא שאין אומרים אחר תפילות יום כיפור עלינו לשבח )שחרית, מוסף 
ומנחה(, וע"פ מה שהסברנו שהנוהגים שלא לומר עלינו לשבח בתפילות יוהכ"פ, הוא משום 
שסוברים שעלינו לשבח, הוא מדין יציאה מביהכנ"ס, ולא כחלק מנוסח התפילה, וא"כ צלה"ב 

מדוע למנהגינו אין אומרים ביוהכ"פ עלינו לשבח?
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19( בסכ"ה.
20( בס"ק כח.

21( בס"ק נה.

ו
פלוגתת הטור והרמ"א בענין זמן חליצת התפלין

ולבאר זה, נקדים מחלוקת האחרונים, מהו גמר התפילה. 

דהנה כתב הטור19 "כך ראינו שהגאונים וכל ראשי הישיבות שאין חולצין עד כימי השמים 
על הארץ דערבית עד כאן, ונראה שהיו מניחים אותם עליהם כל היום ולא היו חולצים עד 

אותה שעה ועכשיו נהגו העולם להניח תפילין עליהם עד אחר קדושת ובא לציון".

אך הנה הובא ברמ"א: "נהגו העולם שלא לחלוץ תפילין עד אחר קדושת ובא לציון, ויש 
מי שכתב על צד הקבלה שלא לחלוץ עד שאמר בהם שלש קדושות וארבע קדישים, דהיינו 

לאחר קדיש יתום, והכי נוהגים המדקדקים".

וכתב במג"א20: ". . דט"ס הוא ואיפכא הוא בספר המוסר ג' קדישים וד' קדושות דברכו 
נחשב ג"כ לקדושה ע"ש, ובכוונות איתא האר"י לא חלץ עד שאמר ע"כ נקוה לך וכו'".

וכן פסק במשנ"ב21: "ט"ס הוא ובאמת צ"ל ג' קדישים וד' קדושות. כי ברכו את ד' נחשב 
חדא שהיא דבר שבקדושה וקדושת שפה ברורה שניה וקדושת העמידה וקדושת ובא לציון. 
ושלשה קדישים הוא ח"ק שקודם ברכו וחצי קדיש שאחר תפילת י"ח וקדיש שלם שאחר ובא 
לציון. ומ"מ משמע מפמ"ג ושארי אחרונים דבמקומות שנוהגים לומר קדיש יתום בכל יום 

אחר עלינו טוב שלא לחלוץ עד אחר קדיש יתום".

וא"כ, יש מח' בין הטור לבין הרמ"א, האם חולצים התפילין כבר אחר ובא לציון, או אחר 
עלינו לשבח דוקא. 

ומבואר, שלדעת  גמר התפילה,  היא מתי  ביאר, שמח'  הנהגות(  )לקוטי  נפש הרב  ובס' 
הרמ"א הוא דוקא אחר עלינו לשבח. ומוסיף, שלכן פסק הרמ"א בס' קלב שאומרים "קדיש 
יתום אחר עלינו, ואפי' אין יתום בבית הכנסת יאמר אותו מי שאין לו אב ואם ואפילו מי שיש 
לו אב ואם יכול לאומרו, אם אין אביו ואמו מקפידין". כי רק אז הוא סיום התפילה. אבל שאר 

האחרונים שמתירים לחלוץ אחר קדיש תתקבל סוברים ששם נגמרת התפילה.

ז
ביאור טעם אמירת עלינו למנהג חב"ד

ועפכ"ז מבוארים שינויי המנהגים בין מנהג ספרד למנהג אשכנז )כמו שהקשינו באות ד'(, 
שנמצא למנהג ספרד שתפילת עלינו, היא התפלה שנאמרת אחרונה. ושפיר יש לומר שהיא 
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23( ט, סדר ברכת החמה.22( מורה באצבע ס"ו אות קצ.

משמשת היתר יציאה מבית הכנסת.

אך לפי מנהג אשכנז שאומרים שיר של יום לאחר עלינו, א"א לומר שזה היתר יציאה אלא 
הוא משום גמר התפילה.

וא"כ, לפי מנהג חב"ד שנוסח התפילה הוא כנוסח ספרד, שעלינו הוא סיום התפילה, הרי 
שעלינו לשבח הוא היתר יציאה מבית הכנסת, ולא חלק מנוסח התפילה, וזה מתאים לכאו' עם 
מנהג חב"ד שלא לומר עלינו לשבח בתפילות יוהכ"פ, אך לפי מה שהבאנו מדברי כ"ק אד"ש, 

שעלינו הוא חלק מנוסח התפילה, ומגוף התפילה קשה.

אלא ע"כ צ"ל שלפי מנהג חב"ד תרתי אית ביה, שעלינו הוא גם היתר יציאה מבית הכנסת, 
וגם גמר התפילה. ועתה שוב יובן לנו מה שהקשנו בתחילה מדוע בנוסח התפילה דיוהכ"פ 
לא אומרין עלינו לשבח, כי אין את הטעם שהוא מדין יציאה מבית הכנסת, אלא רק בגדר של 

סיום תפילה.

ח
הטעמים לאמירת עלינו לאחר קידוש לבנה וברכת החמה 

ועתה נותר לנו לבאר מה הטעם באמירת עלינו לשבח אחר קידוש לבנה וברכת החמה, 
ואם יש טעמים שונים ביניהם.

ותחילה נביא מחלוקת הפוסקים אם אומרים עלינו לשבח, אחר קידוש לבנה.

בסידור רבי שבתי מראשקוב, עליו מיוסד נוסח התפילה שלנו, כותב שנהגו אנשי ירושלים 
לומר אחר קידוש לבנה עלינו וקדיש, וכ"כ בסדור רבי אשר, וכ"כ בסדור רבי קאפיל, ובסידור 

רש"ש.

עלינו  לבנה  קידוש  אחר  לומר  שלא  מביא  ע"ז  חולק  הקודש22  בעבודת  החיד"א  אבל 
לשבח.

ברכת החמה,  עלינו לשבח אחר  חיים", שאומרים  "מים  ובשדי חמד23 מביא בשם ספר 
ונותן טעם דלמה יגרע מברכת החמה שאומרים בכל חודש, וזו באה לפרקים רחוקים מכ"ח 

שנה לכ"ח שנה.

וממשיך, שעם היות שבעל המים חיים, לא ראה דברי החיד"א הנ"ל, שלא לומר עלינו 
לשבח אחר קידוש לשנה, בכ"ז, הרי בעל הפתח דביר שראה דעת החיד"א כותב לומר עלינו 
החמה,  את  המברכים  כאילו  לראות  שיכול  שכיון  לזה,  והטעם  החמה.  ברכת  אחר  לשבח 
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עושים זאת דרך אפיקורסות ח"ו, הנה לכן אומרים עלינו לשבח, להודיע שאין אנו עובדים 
כ"א להשי"ת בלבד.

והנה, טעם זה שייך ג"כ בקידוש לבנה, וא"כ יוצא שלפי בעל הפתח דביר אומרים עלינו 
לשבח גם בקידוש לבנה. 

ובשד"ח שם מביא טעם נוסף, וז"ל שם: "ובני שמואל הי"ו אמר דיש טעם לאמירת עלינו 
לשבח אחר ברכת החמה, דכיון שיהושע תיקן אמירת עלינו על מלחמת ירחו ואיתא באגדת 
יוסף  וכו', שנאמר ויאמר אלוקים יהי מאורות, ועמד  וירח  . ומה נברא בו שמש   . בראשית 
בנה של רחל והם השתחוו לו, שנאמר והנה השמש ע"כ, וביאר עליה הכהן הגדול בס' מדרש 
וירח  נברא בו שמש  ומה  ד' היה בזכותה של רחל,  ביום  וז"ל: "מה שנברא  תלפיות ע' חנה 
ולבנה שנאמר שמש  מיוסף, שהעמיד חמה  יהושע שהיה  וכוכבים על שעתיד לצאת ממנו 
בגבעון דום וכו'" ע"כ. וכיון שבריאת החמה היה בזכות יהושע שעתיד לצאת מרחל ולהעמיד 
השמש במלחמות יריחו, שייך שפיר לומר אחר ברכת החמה נוסח עלינו לשבח שתיקן יהושע 

במלחמת יריחו שבה העמיד השמש". עכ"ל.

וראיתי "באוצר כל מנהגי ישורון", שהביא טעם דומה לזה לגבי אמירת עלינו אחר קידוש 
לבנה, שהוא משום דאמרינן "פני יהושע כפני לבנה" )ב"ב עה, א(, ותפילת עלינו תיקן יהושע. 

ולכן אומרים בקידוש לבנה, את תפילת עלינו.

ונמצא שהטעמים לאמירת עלינו לשבח בקידוש לבנה ובברכת החמה שווים הם, או כדי 
להראות שאין אנו עובדים לצבא השמים כ"א להקב"ה, או כי תפילת עלינו שתוקנה ע"י יהושע 
שייכת לקידוש לבנה ולברכת החמה ]וכן פסק לומר עלינו לשבח בברכת החמה בשו"ת חת"ס 

)חאו"ח סנ"ו(, ובמשנ"ב סי' רכט ס"ק ח, ועוד הרבה, ולא חששו למה שכתב החיד"א[.

ט
ע"פ כל הנ"ל יובן מדוע אין אומרים אל תירא בברכת החמה 

ועתה נת' כל השאלות שהקשינו לעיל, דענין אמירת אל תירא שיש לומר פסוקים אלו 
בכל יום, קודם היציאה מבית הכנסת )אחר אמירת עלינו שגם עניינה הוא יציאה מבית כנסת(. 
עלינו  עם  דוקא  קשורים  אינם  אלו  שהפסוקים  והיינו  אותם,  לומר  צריך  עלינו  שאחר  ולא 

לשבח, אלא רק ששניהם נאמרים בסיום התפילה – קודם היציאה מבית הכנסת.

וכך גם מדויק מלשון הט"ז שהבאנו לעיל: "אני נוהג לומר בכל יום בשעה שאומר הש"ץ 
שים שלום ג' פסוקי' אלו . . ומצאתי שבפרובינצ' אומרים אותם בכל יום", ולא משייך אותם 
לעלינו לשבח דוקא. ויותר מדוייק ע"פ מה שהבאנו מסידור עבודת ישראל שכתב, שאם אינו 

יכול לומר הפסוקים אחר עלינו, יאמרם קודם צאתו מבית הכנסת.
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ור"ה לא אומרים אחר עלינו לשבח,  יוהכ"פ  יובן מדוע בעלינו לשבח שבתפילות  וא"כ 
פסוקים אלו, כיון שלא יוצאים אז מבית הכנסת, ולכן אין לומר אז ג' פסוקים אלו )וכש"כ 
שאין אומרים אותם לאחר תפילת עלינו שבתוך התפילה גופא(, אבל כאשר אומרים עלינו 
לשבח – שזהו סימן שאז יש את ענין היציאה מבית הכנסת, אומרים אז פסוקים אלו שגדרם 

הוא הכנה ליציאה מביהכנ"ס.

וא"כ, יובן מדוע בברכת החמה ובקידוש לבנה אין אומרים "אל תירא", כיון שאין אז את 
ענין היציאה מבית הכנסת לרחוב, ולכן אין לומר פסוקים אלו שלא שייכים אז24. 

ומה שאז אומרים עלינו לשבח, זהו מפני שאמירת "עלינו לשבח" אז, היא לא בגדר של 
יציאה מבית כנסת, אלא גדר מחודש של אמירת עלינו – כדי שלא יראה ככפירה וכו', ולכן 

אין לומר אז פסוקים אלו שלא שייכים אז. 

24( להעיר שלמרות שבסדר ברכת החמה ע"פ מנהג 
חב"ד אכן לא הובאו פסוקים אלו בסיום תפילת עלינו 
בשנת  החמה  ברכת  במעמד  בפועל  נהגו  וכן  לשבח, 
באותו  אך  מה"מ,  אד"ש  כ"ק  בהשתתפות  ה'תשמ"א 
נוסח כל סדר ברכת החמה,  מעמד לאחר סיום אמירת 
פצח  לאח"ז,  שהיו  וניגונים  קודש  שיחות  כמה  ולאחר 
כ"ק אד"ש בשירה על מילות פסוקים אלו, החל מהפסוק 
"אל תירא" )דלא הי' זה כבאופן שמנגנים פסוקים אלו 
עצה  "עוצו  מהפסוק  מתחיל  שהניגון  בד"כ  ניגון  לשם 

ותופר"(. ועיין בשיחת ו' תשרי ה'תש"ל, בה ביאר כ"ק 
אד"ש, ש"אל תירא" הינו חלק מהתפילה, בשונה מ"אך 
צדיקים" דאינו חלק מהתפילה )עיי"ש באריכות(, וא"כ 
את  אמרו  החמה  ברכת  שבמעמד  הסיבה  שזוהי  י"ל 
ה"אל תירא", אף שאינו מופיע בסדר ברכת החמה, מפני 
דהוא חלק מהתפילה )כהמשך לעלינו לשבח(, ולא מדין 
יציאה מבית הכנסת. אלא דצ"ע מדוע אין אומרים עלינו 
אחר תפילות יום כיפור. ויש לעיין עוד בזה ותן לחכם 

ויחכם עוד.
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בספרות  וכן  ועוד,  ע"ב,  מ'  ערובין  הגמ'  1( כלשון 
הפוסקים.

2( ראה באנציקלופדיה תלמודית ערך ברכת הזמן.
3( בענין קריאת מגילה ביום אי מברכין שהחיינו, הנה 
לדעת אדה"ז אין מברכין, ובהמשך ניגע גם בדין זה, מהו 

מנהג חב"ד בפועל.
ברכות  רמב"ם  ע"ב.  כא  ומגילה  ע"א.  מו  4( סוכה 

פי"א ה"ט וטושו"ע סי' תרצב סע' א'. 
5( רמב"ם שם ובהל' מילה פ"ג ה"ג ובטור יו"ד רסה.

6( תוס' בכורות מט ע"א ד"ה לאחר וברא"ש שם סי' 
ח', ר"ן סוכה פ"ד ואבודרהם שער ברכות פ"ג. וכל אחד 
לטעמייהו, אם משום שבמילה יש צער לתינוק ובפדיון 
יש שמחה שיצא מכלל נפל ואם משום שזה שכיח וזה 

אינו שכיח, ועוד.
7( ערובין שם וברמב"ם הל ברכות פ"י ה"ב ובטוש"ע 
או"ח סי' רכה סע' ג', וסדר ברה"נ לאדה"ז פי"א סי"ב, 
אף  ולכן  האכילה,  על  ולא  הראיה  על  היא  זו  וברכה 
מברכים  שאין  נהגו  אמנם  מברך,  פירות  בשוק  הרואה 

כ"א על האכילה בלבד.
8( שו"ת רדב"ז ח"א סי' רצז.

9( מ"ב ס"ק ט'. וראה הא דאיתא בגמ' ירושלמי סוף 
קידושין על ר"א שהיה מצמצם ומקבץ פרוטות לקנות 

דבר המתחדש ע"מ לברך עליו.
10( אליהו רבה ס"ק ו'. והרשות דאיתא בגמ' היא על 
האכילה אבל הברכה היא חיוב שא"א לבטלו, ועיין ברכי 

יוסף רכה בשיורי ברכה בשם ר' חננאל.

ברכת הזמן בברכת החמה

הת' שלמה ברדה

הקדמה
ברכת  גם  ונקראת  מיוחד,  לזמן  והגיענו  שהחיינו  לה'  הודאה  ברכת  היא  הזמן1,  ברכת 
בסוכה  דמברכין  הא  כגון  לזמן,  מזמן  הבאות  על מצוות  א.  הזמן:  ברכת  ומברכים  שהחיינו. 

ובר"ה. ב. על פרי המתחדש מזמן לזמן2. 

א. על המצוות, ונחלק לג' ענינים. א. מצוות הבאות מזמן לזמן, כגון מקרא מגילה3 ונר 
ומילה,  הבן  פדיון  כגון  תדיר,  מצויות  ב. מצוות שאינן  לברך4.  חיוב  יש  לכו"ע  ובזה  חנוכה, 
ובזה נחלקו, דיש הסוברים שמברכים בהם ברכת הזמן5, ויש המחלקים וסוברים שבפדיון הבן 

מברכים ובמילה אין מברכים6.

ב. על הפירות, הרואה פרי חדש המתחדש משנה לשנה מברך שהחיינו7 משום שלבו שמח 
בראייתו8, וברכה זו אינה חובה אלא רשות היא, אבל כל אדם צריך להזהר בברכתה שלא לבטל 

ברכה זו9, ויש האומרים שהיא חובה10. 

לזמן  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו  אמ"ה  בא"י  הברכה  נוסח  את  מסביר  שעא  בסי'  הרוקח 
הזה – "ולמה ג' פעמים, שהחיינו וקיימנו והגיענו? כנגד: הללי נפשי את ה', אהללה ה' בחיי, 

אזמרה לאלקי בעזרי".
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11( בשם תניא רבתי וכ"כ הכתב סופר או"ח סל"ד.
12( סימן תכ"ב סק"ה.

13( וכ"כ הפ"ח ריש סתכ"ו.
14( ח"ד סי"ח.

15( וכן תירץ המהר"ם שיק )בחלק אורח חיים סימן 
צ' ע"ש(. 

16( בסדר ברה"נ פי"א סט"ו, הבן איש חי ובכף החיים 
סי' רכ"ה ס"ק מז.

מגיעה  היא  כאשר  השמש  ראיית  על  ברכה  שהיא  החמה,  ברכת  לגבי  לחקור  יש  והנה, 
כן  "יום רביעי", האם יש לברך שהחיינו או לאו, ובאם  יום בריאתה  יצירתה באותו  למקום 

מאיזה טעם הוא מצד המצות או ע"ד ענין הפרות, כדלהלן. 

והצדדים בזה: דמחד גיסא יש לומר שזהו בגדר מצוות הבאות מזמן לזמן שזוהי מצווה 
המתקיימת אחת לעשרים ושמונה שנים, שרק לזמן מרובה יש אפשרות לברך ברכה זו, והיא 
ברכה שע"ד הרגיל מברכים אותה פעמיים או שלוש פעמים בחיי האדם. ומאידך גיסא יש בזה 
ע"ד ענין הפירות שכאשר רואה את הליקוי ויודע שישנו רק לזמן מרובה הרי יש לו שמחת 

הלב מזה כהרואה פירות חדשים שרואה בחידושן )וראה הערה 7(.

א
דעת האוסרים והמתירים גבי ברכת שהחיינו בברכת החמה

ונחלקו בזה הפוסקים לב' אגודות יש המתירים ויש האוסרים. 

הזמן,  ברכת  בה  לברך  שאין  לבנה  קידוש  לגבי  הפוסקים  כתבו  דהנה,  האוסרים:  דעת 
ובאליה רבה11 נתן טעם לכך, היות והברכה הוא משום חידושה בזמן קבוע, ועיי"ש. וכן כתב  

לגבי ברכת החמה שהיות וחידושה הוא על הזמן הקבוע לא יברכו.

]אבל הנה במ"א12 הביא בשם הכנה"ג )בשם רד"א(, שהטעם שאין מברכים בר"ח שהחיינו 
על ההלל, הוא משום שאין לברך על הזמן בפחות משלשים יום על אותו ענין ובדוגמת הרואה 
את הים הגדול שמברך אחת לשלושים יום, והרי מקצת החודשים חסרים שיש רק כ"ט יום 
וממילא אין זה דבר המתחדש מזמן לזמן )היינו זמן קצוב יותר משלושים יום(. והוסיף הכנה"ג 

מדיליה, דמטעם זה אין מברכים זמן גם בברכת הלבנה13.

ונ"ל דהנ"מ בין ב' הביאורים, הוא לענין ברכת החמה, דהרי חידושה הוא אחת לעשרים 
ושמונה שנה ובודאי שעבר זמן דשלושים יום[. 

והנה בשו"ת יחווה דעת14 היא דברי המהר"ם שיק )או"ח סי' צ( שכתב טעם אחר בסיבת 
הדבר שאין מברכין זמן בברכת החמה, מכיון שלא ניכר בחמה שום שינוי מהותי, ורק שאנו 
יודעים על פי החשבון שגילו חז"ל שכעת הגיעה לנקודת בריאתה, או שנודע לנו ע"פ אחרים 
שכעת הוא הזמן, ממילא אין לברך עליה שהחיינו15. וזהו כעין מה שכתבו האחרונים16, שעל 
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ע"ג,  כ"ד  דף  חמץ  שמועה  ביבין  17( הרשב"ץ 
אבודרהם שער ג' בשם הגאונים, ובשו"ת הרשב"א ח"א 

סי קכ"ו.
18( וכן כתבו הרז"ה והר"ן )סוף פסחים(.

19( וראה הערה 1.
אבל  הלבנה,  בקידוש  גם  הוא  זה  ענין  20( אמנם 
לשלושים  משלושים  דהוא  הטעם  ישנו  לבנה  בקידוש 

ולכן אינו יכול לברך, משא"כ בברכת החמה א"א לומר 
כן, דהוא אחת לעשרים ושמונה שנה. 

21( חלק א סימן לא.
22( ירושלים ה'תשמ"א עמ' רג.

23( או"ח סי' תכ"ו.
24( או"ח סי' רכ"ה ס"א.

25( סי' כ"ט ותל"כ.

פרי שאין בו היכר בין חדש לישן, כגון אגוזים ושקדים, אף על פי שהוא מתחדש משנה לשנה 
ויודע בו שהוא פרי חדש של השנה ההיא, אין לברך עליו שהחיינו, מאחר שאין היכר בגופו 

בין חדש לישן, ולכן אין מברכים בברכת החמה. 

והנה, יש שסברו17, דאין לברך שהחיינו אלא על דבר שיש בו הנאה וכו'18, ולפיכך היות 
ובברכת החמה אין לו הנאה לכאו' לא יצטרך לברך שהחיינו. 

אלא שבזה צריך לחקור האם שמחה של מצווה קרי דבר שאדם נהנה בו ויכול לברך בזה 
שהחיינו, או שבכדי לברך צריך דוקא דבר שהנאה גשמית היא לו, והיות ובברכת החמה אין לו 

הנאה גשמית ממילא אינו מברך.

דעת המתירים: הנה, יסוד סברתם הוא בירושלמי ברכות )פ"ט, ה"ב( דשנינו: "הרואה את 
החמה בתקופתה ואת הלבנה בתקופתה ואת הרקיע בטיהרו אומר ברוך עושה בראשית וכו' 
. . רב אמר צריך להזכיר בה זמן". הפני משה )בד"ה להזכיר( כותב: "ותתן לנו את ראש החודש 
הזה", היינו, שברכת הזמן שכתובה בגמ' שם היא ברכת החודש. אבל פירושו דחוק מאוד, כי 

"זמן", במשנה ובתלמודים, כוונתו ברכת שהחיינו19.

בפירוש מהר"ש סירליאו כותב שגירסת הירושלמי היא: "דתני רב הושעיא דכתיב והיו 
זמן – שהחיינו, כמו בשאר מועדים, דהיינו, שצריך לברך שהחיינו  וכו'", ומפרש:  לאותות 
כאשר רואה את הלבנה בחידושה. ועל יסוד זה נראה שיש לברך שהחיינו בברכת החמה20. 
ומעין זה כתב בשו"ת בית מרדכי21 והוסיף ובעיקר על זה שזכה להגיע לברכה רמה ונשגבה 

זו. וע"ש באורך.

וכ"כ ר' מנחם מענדל גרליץ בספרו ברכת החמה22 והביא שם בשם הגאון ר' עקיבא יוסף 
שלעזינגער שכתב וזהו תמצית דבריו: דאינו דומה לקידוש הלבנה שאין מברכין שברובו אינו 
עובר עליו ל' יום בין ברכה לברכה, כמ"ש האלי' רבה23, משא"כ ברכת החמה דהוי פ"א בכ"ח 
שנה, ושמחה היא לו כי הגיע לזמן הזה, כמו הרואה את חבירו אשר שמח בו לאחר שלשים 
יום, כדאיתא בש"ע24, ובב"ח25 כתב, כי ברכת שהחיינו הוא רשות ובשמחה תלוי' שבאה על 

שמחת לבו, יכול לברך אע"פ שאינו ודאי דחייב לברך.
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26( חלק ח' סי' טו'. 
27( שיחת י"ט כסליו ה'תשי"ג, אות יג ואילך.

וצ"פ  ע"א.  נא  דף  מהד"ת  פענח  הצפנת  28( ע"פ 

תרומות נח ע"ד, ועוד.
29( שם אות י"ח.

30( ש"פ תזריע ה'תשמ"א, אות כא ואילך.

ווייס בספרו שו"ת מנחת יצחק26, ומבאר דיש בענין זה  וביסס ענין זה הרב יצחק יעקב 
הנאה  אף  אלא  הגוף,  )ושמחת(  הנאת  דוקא  ואינה  שהחיינו,  בברכת  השמחה  וחיוב  שמחה 
בברכת  ספק  שיש  דברים  כל  "ולפי"ז  ומסכם:  שהחיינו.  בזה  אף  לברך  יכול  ולכן  חיצונית 

שהחיינו שוב מי שיודע בעצמו שנהנה א"א לומר עליו בטלה דעתו אצל כ"א".

וצריך להבין נקודת החילוק בין הפוסקים הנ"ל ומהו שורש פלוגתתם?

ב
סתירה בדעת כ"ק אד"ש לגבי ברכת הזמן בברה"ח

הוא אחד הנמשך  בגדר החיוב במצוות ק"ש אם החיוב  חוקר  כ"ק אד"ש מה"מ27  והנה, 
מתחילת אמירת קריאת שמע ועד הסוף, או שהחיוב הוא על כל רגע ורגע28. ומבאר דחקירה 
נקודות  מקובץ  הוא  האם  גופא,  הזמן  מהות  לגבי  אף  אלא  דק"ש,  הגדר  לגבי  רק  איננה  זו 

נקודות, או שהוא יחידה אחת אשר יש בה ענפים ומעלה ומטה.

ומשליך זאת לגבי ענינים שונים וביניהם ברכת החמה29 וז"ל:

"ידועה השאלה למה אין מברכים שהחיינו בברכת החמה ככל מצווה הבאה מזמן לזמן? 
נקודת הזמן שבו מגיעה החמה  אינו על  הנ"ל – שהחיוב דברכת החמה  זה ע"פ  ויש לבאר 
להמקום שבו נתלתה ברקיע השמים אלא על כל הסיבוב שבמשך כל הכ"ח שנה, וזה שהחמה 
מגיעה להמקום שבו נתלתה ברקיע השמים )שאז מברכים ברכת החמה( הוא רק סימן על גמר 

הסיבוב. ונמצא שגם במצוות ברכת החמה – גדר הזמן הוא שטח, ולא נקודות".

ומדבריו אלו משמע שאין מברכין שהחיינו בברכת החמה.

אמנם במק"א30 נאמר שיש לברך ברכת שהחיינו, וז"ל: "ולפי יסוד זה שברכת שהחיינו 
רשות הוא ואין שום עוולה לומר זאת אין זה ברכה לבטלה . . כדאי שיעשו ברכת שהחיינו 
נוסף עוד שברכת החמה קשורה עם שמחה שזה מוסיף טעם  ומזה  גם אחרי ברכת החמה. 
)לא רק שאפשר לעשות( ברכת שהחיינו אחרי ברכת החמה. ]עפ"ז  ע"ז שצריכים לעשות 
יורדת הסברא של אלו האומרים )כנ"ל( שלא יברכו שהחיינו לאחרי ברכת החמה מאחר וברכת 
החמה אינה קשורה עם שמחה[ בשעה שיהודים מתאספים יחד באופן של "ברוב עם הדרת 
ובפרט שברכת  בענין השמחה.  מוסיף  בפועל שזה  רואים  ברכת החמה  בכדי לעשות  מלך" 
החמה הוא דבר המתרחש רק פעם אחת בעשרים ושמונה שנים הנה דבר ברור הוא שבשעה 
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31( ש"פ בחוקותי ה'תשמ"א אות נד ואילך.
עצם  מצד  שזהו  אד"ש  כ"ק  שם  הוסיף  32( אמנם 
הענין, אך בוודאי שכדי לצאת מידי כל ספק יש ללבוש 
בגד חדש או לאכול פרי חדש, וכן נהג כ"ק אד"ש שהניח 
בחוקותי  בש"פ  הוסיף  ואח"ז  חדשה,  מטפחת  לפניו 

שלבש סירטוק חדש בברכת החמה. 
33( מ' ע"ב.

34( שם בד"ה אקרא חדתא.
35( סי' כט.

36( על הטור שם ד"ה וראיתי.

שהיהודים מתאספים ביחד לקיים מצווה פועל אצל כולם התעוררות והתעוררות של שמחה 
וכו' . . וע"ז צריכים לעשות ברכת שהחיינו".

מכיון  אבל  בספרים,  בפירוש  כלל  כתוב  אינו  זה  אם  ואפי'  "היות  נוסף31:  במקום  וכ"כ 
שבתורה ישנו הכלל שעל מצווה הבאה מזמן לזמן או על פרי וכיו"ב שמגיע מזמן לזמן צריכים 
אז  שצריכים  לזמן,  מזמן  שבאה  החמה  לברכת  גם  מזה  לומדים   – שהחיינו  ברכת  לעשות 

לעשות ברכת שהחיינו".

)אף ללא אכילת פרי חדש או לבישת מלבוש חדש(32.  דמזה משמע שישנו חיוב לברך 
וא"כ צריך ליישב בכהנ"ל מהי סבירא לי' הכא ומאי סבירא לי' הכא, שלכן יש חילוק בנוגע 

לברכת שהחיינו האם מברכים? 

ג
מחלוקת הפוסקים האם מברכין שהחיינו במקום הרשות

הנה, בכדי ליישב ענין זה יש להקדים דאיתא בגמ' בערובין33: "אמר ליה רשות לא קא 
מיבעיא לי, כי קא מיבעיא לי – חובה מאי? – אמר לי רב ושמואל דאמרי תרווייהו אין אומר 
. . והלכתא זמן אומרו אפילו בשוק". ופירש רש"י34: "כשאני רואה  זמן אלא בשלש רגלים 

דלעת חדשה משנה לשנה אמינא זמן".

והיינו, שמחלק בגמ' בין שהחיינו שאנו אומרים ברגלים ובמועדים, שאמירה זו היא חובה 
לבין זו הנאמרת על פירות חדשים שנקראת רשות, ונחלקו הפוסקים בהגדרה זו של רשות. 

וישנם בזה ב' שיטות, שיטת הב"ח וסייעתו, ושיטת הרשב"א וסייעתו.

כתב הטור35: "ולא יברך אקב"ו לשמור חוקיו כשמסירן שאין הלכה כבני מערבא . . וראיתי 
כתוב על שם רב האי גאון הרשות בידו אם ירצה לברך מברך ואני תמה דודאי כיון שאינו חייב 

לברך אם יברך הוי ברכה לבטלה".

ומבאר שם הב"ח36 בדעת רב האי גאון וכן בעל העיטור, ומוסיף שברכת שהחיינו שונה 
מכל ברכה דבשאר ברכות הרי ספק ברכות להקל, ואין מברכין, אמנם ברכת שהחיינו כדמצינו 
בערובין הוי רשות והיא על שמחת לבו של אדם, יכול לברך אף כשאינו חייב, שמברך שהחייהו 

וקיימהו לזמן זה, משא"כ כשמברך אקב"ו זה ברכה לבטלה, מכיון דמי יימר שצווה לעת זו.
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37( לז, ע"ב.
38( עה, ע"ב.

39( במנחות ד"ה היה עומד וכן פירש בברכות.
40( ברכות ד"ה היה וכ"כ במנחות.

בברכות  רש"י  דעת  שמבאר  בפנ"י  41( וע"ע 
ובמנחות.

42( פ"ז הי"ח.
43( מקדש דקרי ליה בתלמודים ירושלים.

או"ח  משה  אגרות  וראה  שו"ת,  א'  סע'  כב  44( סי' 
ח"ה סמ"ג ד"ה ומה.

45( בתשובות סי' תקה.
46( טור או"ח סי' תלב ס"ק ג'.

47( סימן כ"ג ל"ג ול"ו.
48( תשובות ח"א סי' רמה.

49( ח"א סי' שיט.

ועפ"ז נראה ליישב הא דשנינו בברכות37 ובמנחות38: "דתניא: היה עומד ומקריב מנחות 
בירושלים, אומר: ברוך שהחיינו . . נטלן לאכלן מברך המוציא לחם מן הארץ". ופירש רש"י39: 
העומר  מנחת  כגון  חדשה  מנחה  שהקריב  או  מימיו  מנחה  עדיין  זה  כהן  הקריב  שלא  "כגון 
אומר כהן שהחיינו". ותוס' הוסיף בזה40: "ונראה בכהן העומד להקריב ראשון במשמרתו וכ"ד 
משמרות היו וכל שבת מתחדשת משמרה אחרת אם כן כל משמרה אינה משמרת אלא ב' 
פעמים בשנה וכיון שיש להם זמן קבוע מברכינן שהחיינו"41. וכן פסק הרמב"ם בהל' תמידין 
ומוספין42: "וכל המקריב מנחה מן החדש תחילה מברך שהחיינו". דהיינו אדם שהיה עומד 
ומקריב מנחות בירושלים43 הרי הוא אומר ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. למרות 
דשם הרי ברכת הזמן היא אינה מחמת שמחת והנאת הגוף )דהוי מורא במקדש ויש לן צער 

מכך(.

ורבים פסקו כהב"ח ונציין מקצתם. האליה רבה44 הריב"ש45 וכ"כ הדרישה46 גבי הא דהביא 
בטור דעת בעל העיטור שמברך שהחיינו בבדיקת חמץ מכיון דהוא מצווה הבאה מזמן לזמן 
וכתב הטור דהוי רשות, והוסיף בזה הדרישה דמכיון דהוי רשות יכול לברך אף שאינו מחוייב 
משא"כ בשאר מצוות שיכול רק כאשר מחוייב. וכ"כ בשו"ת בית מרדכי להסתמך על הבית 

חדש47, שגם על הספק, אם מרגיש שמחה בלבו יכול לברך שהחיינו.

אמנם הרשב"א48 לעו"ז סובר דרשות היינו שכאשר מחוייב בברכה זו הרי אם מרגיש דאין 
שמחתו אמיתית אזי אינו מחוייב בברכה זו, אך וודאי שאין הכוונה שכאשר מרגיש שמחה 

מברך כשאינו מחוייב.

מברכין  שהחיינו  דהרי  לינוקא,  צערא  דאית  משום  לאו  מברכין  אין  מילה  שגבי  דהיינו 
גם בשעת צער וכגון שנופלת לו ירושה מאביו שמת, אלא מברכין שהחיינו על דבר המביא 
תועלת, ולכן אומר הרשב"א הא דאין מברכין במילה שהחיינו הוא משום דהוי כרשות, ואין 
מברכין במקום הרשות. והיכא דישנו חיוב על האדם לברך שהחיינו, הרי באם אינו מרגיש 

שמחה אמיתית אינו מחוייב לברך.

ולא  חדש  פרי  האוכל  גבי  הרדב"ז49  כתב  דכן  אחריו,  נמשכו  הפוסקים  של  גדול  וחבל 
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50( תשובה מ"ט.
51( שו"ע יו"ד סי' כח ס"ק' ה'.

52( או"ח סי' רכ"ה באשל אברהם ס"ק ט'.
53( סי' רכה ס"ק ב'. 

54( סדר ברכת הנהנין פרק יב סעיף ג'.

55( פס"ד ליקוטים )החדש( עמ' 814.
56( מובא בש"פ תזריע שם.

57( בהעתקה בסוף הפס"ד, כתוב שבפורים ה'תרכ"ה 
קריאת  קודם  בבוקר  שהחיינו  לברך  הצ"צ  ציווה 

המגילה.

והפמ"ג52  חדש51  והפרי  והמהרי"ק50  מברכין.  שאין  ופסק  ומברך,  חוזר  אי  שהחיינו   בירך 
ובמ"ב53. 

לסיכום: ישנה מחלוקת בין הב"ח והרשב"א, דהב"ח סובר שמשמעות רשות זהו כאשר 
מרגיש האדם בשמחת לבו, ומברך. והרשב"א סובר שרשות הוי דכאשר צריך ויכול לברך, אזי 

אינו מחוייב אם אינו שמח מספיק, אלא יכול לברך אך אינו מחוייב.

ד
דעת אדה"ז והצ"צ בזה

והנה דעת אדה"ז54 בזה היא שמברכים שהחיינו במקום שמחת לבו )כהב"ח( ואין לחוש 
לדעה הב' )הרשב"א(. וז"ל: "ואם ניתן לו במתנה, יש אומרים שמברך במקום שהחיינו, הטוב 
לנותן שזיכהו הקב"ה לעשות  ולנותן )שאם המקבל עני הוא טובה  לו  והמטיב שהוא טובה 
צדקה. ואם המקבל עשיר שמח הנותן שמקבל ממנו מתנתו(, ויש חולקים, ויש לחוש לדבריהם 

ולברך שהחיינו, שהיא ברכה הראויה וצריכה ואינה לבטלה לדברי הכל". 

וכן פסק הצמח צדק55 לענין ברכת שהחיינו במקרא מגילה ביום, שמתיר מכיון דהוי ברכה 
שהיא רשות ויכול לברך אף שאינו מחוייב. 

ולמרות שחלק בזה על אדה"ז שכתב שמברכין רק בלילה, הרי בכ"ז ברכת שהחיינו שאני 
דבזה אינו עובר על לאו דלא תשא, ומכיון דרשות הוי הרי יכול לברך גם ביום.

)כך הצ"צ העיד  כנגד דברי אדה"ז  וביאר בזה כ"ק אד"ש56 דאף שדברי הצ"צ הם חולין 
ע"ע(, הרי בכ"ז כאן הוא המקום היחיד שחולק הצ"צ על אדה"ז, וכותב שיברכו שהחיינו גם 
במקרא מגילה ביום, ויסוד דברי הצ"צ הם עפ"ז דברכת שהחיינו הוי רשות )כהב"ח(. וכן כך 

נהג הצ"צ בפועל לגבי קריאת מגילה ביום, שמברכין57. 

ה
יישוב הסתירה בדעת כ"ק אד"ש

ונראה לבאר כהנ"ל ובב' אופנים. דנראה לבאר בדעת כ"ק אד"ש דמצד ברכת החמה עצמה 
אין צורך בברכה, משום דהוי כדבר הנמשך מבחי' זמן שטח ולא כזמן נקודות. אלא שהיות ויש 
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58( ראה אות א' בסופו.
59( הנה, לאח"ז ראיתי דברי כ"ק אד"ש, בשיחה הנ"ל 
זו  )בש"פ בחוקותי( "ומה שבשעת ברכת החמה בשנה 
אין  תשי"ג,  בשנת  דוברו  שלא  פרטים  כמה  התווספו 
כפשוטו  בתורה  דין  וכשלומדים  היות  כלל,  שאלה  זה 
וודאי הוא  וללא פניות, מכיון שנברא הוא מוגבל, דבר 
שהוא  פעם  כל  וחידושים  נוספים  ענינים  שמתווספים 

כיצד  שינוי  אצלו  להיות  שיכול  עד  הדין.  את  לומד 
למד  שהוא  הראשונה  שבפעם  בפועל  לנהוג  צריכים 
את הדין התקבל אצלו שצריכים לנהוג כך וכך, ובפעם 
עד  חידוש,  אצלו  התווסף  הדין  את  למד  השניה שהוא 
לחידוש שהוא צריך לנהוג בשינוי ממה שהתקבל אצלו 
מד  דף  בב"מ  מהגמ'  בנגלה  מקור  לזה  והוסיף  קודם", 

ע"א.

בזה ענין דמצווה שמברכים ומשבחים את הקב"ה, הנה, ע"ז יש לברך שהחיינו והוא מצד זה 
שברכת שהחיינו הוא רשות כדברי הצ"צ.

דהיינו, שמצד החמה עצמה אין מברכין והוא מחמת ב' סיבות. א. מכיון דאינו נרגש דישנו 
שינוי וממילא גם אינו מגיע להנאה ולשמחה. וב. מכיון דמציאות ומהות החמה הרי הברכה 
הוא על הסיבוב שנמשך עשרים ושמונה שנים, וא"כ הברכה דשהחיינו אינה יכולה להיות על 

החמה דאינה מזמן לזמן.

אחת  מצווה  רק  שישנה  מזה  הנגרמת  השמחה  היינו  החמה,  דברכת  הברכה  מצד  אך 
לעשרים ושמונה שנים, הנה ע"ז ראוי לברך ביותר, וביחוד עפ"ז שנגרם מהא דמקיימין מצווה 

זו בשמחה גדולה.

ואופן אחר י"ל, בעומק יותר ע"פ החקירה שנתבארה לעיל58 דיש ב' אופנים מצד מה יברכו 
ברכת שהחיינו, מחד גיסא נראה לברך מצד המצוות הבאות מזמן לזמן, דברכת החמה היא 
ברכה )מצווה( שמקיימים אותה מזמן לזמן )אחת לעשרים ושמונה שנים(, וממילא יצטרך 

לברך שהחיינו. 

ומאידך גיסא נראה דיש לברך דזהו כמו פרי המתחדש מזמן לזמן, והוא דבר שיבוא בסיבת 
הזמן, והיות וזה שהחמה באה למקומה הראשון בתחילת הבריאה הוא אחת לעשרים ושמונה 
שנים, הרי הוי כדבר הבא מזמן לזמן ויברכו שהחיינו. דענין זה אינו דוקא בפירות אלא בכל 

דבר במעשה בראשית המתקיים מזמן לזמן. 

ולפי"ז יבואר דע"פ מה שכתב כ"ק אד"ש שענין הסיבוב בחמה ענין אחד הוא ולא מתחלק, 
הנה, מצד זה אין מברכין על ברכת החמה כמצווה המתחדשת מזמן לזמן מכיון שהוי כסיבוב 

אחד שרק כעת מתגלה במקומו הראשון, ולכן לא יברך.

אך, מצד דין פרות המתחדש מזמן לזמן דמברך ברכת שהחיינו, הנה על זה ראוי ביותר 
לברך, ברכת שהחיינו דהוי כפרי הבא מזמן לזמן ואזי יש לברך, וע"ז כתב בשיחה ההיא דיש 
לברך ומטעמים הנ"ל דהוי שמחה כפרי המתחדש מזמן לזמן וביחוד דברכה זו מתקיימת אחת 

לעשרים ושמונה שנים59.
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60( שו"ת הר צבי חאו"ח ח"א סי' קיח בשם השל"ה, 
וראה בספר ברכת החמה )הרב צבי כהן( פ"ב הערה ד.

61( ישעי' ל, כו.
ושו"ת  ח'  סי'  ח"ג  בנעימים  חבלים  62( שו"ת 

אפרקסתא דעניא סוף סימן כ"ב. 

63( ש"פ תזריע ה'תשמ"א.
64( שו"ת חת"ס או"ח סנ"ו.

65( חלק באר שבע דף קי"ז ע"א.
בשו"ת  כתב  וכן  קצ"ג.  סימן  חיים  אורח  66( חלק 

מהרי"ל דיסקין בקונטרס אחרון סימן כ"ו.

ו
ביאור ע"פ הנ"ל גבי חיוב נשים בברכה זו

כמה  בזה  מצינו  דהנה  החמה.  בברכת  נשים  חיוב  גבי  אד"ש  כ"ק  דעת  נ"ל  לפי"ז  הנה, 
דעות להקל בנשים שלא יברכו ברכה זו דברכת החמה, ישנה סברה60 שמצד זה שאין מברכות 
בקידוש לבנה כך אין יברכו בברכת החמה, משום שהם גרמו לחסרון בלבנה וגם בחמה שהרי 
לעת"ל יהי' אור החמה שבעתיים61, ולכן אין מברכות, ויש הסוברים62 דמטעם כל כבודה בת 

מלך פנימה לכן אין מברכות ברכת החמה. 

אמנם על טעמים אלו עמד כ"ק אד"ש63 ואמר דזהו אינו טעם למה לא יברכו ברכת החמה 
"דלא יאמרו . . את הפס' . . ושהנשים אכן יברכו", ומוכיח כן מהחת"ס64, וכן לגבי הטעם הב' 
ביאר דהנה, לא שייך בזה הטעם ד"כל כבודה בת מלך פנימה", דהרי הנה, בנות ישראל הולכות 

לבתי כנסיות לתפילה ולא שייך בהו הכי, ולכן סובר שישנו חיוב ברכת החמה בנשים. 

אמנם עדיין לכאו' ברכת החמה הוי כמצוה הבאה מזמן לזמן, והיינו מצוות עשה שהז"ג 
שנשים פטורות בהן )ואף שיכולות קיים זאת הרי א"כ אינו בחיוב אצלם(?

]והנה, בספר מאורי אור65 כתב, שהנשים מברכות ברכת החמה, ואפילו לדעת הרמב"ם 
וסיעתו שאין הנשים רשאות לברך על מצות עשה שהזמן גרמא, כאן שהברכה היא ברכת שבח 
והודאה לבורא העולם ויוצר המאורות, הרי היא כברכת הנותן לשכוי בינה ושאר ברכות השחר 

שהן מנהגו של עולם וצרכיו, שגם הנשים מברכות.

אמנם יוקשה על ביאורו, שהרי רואים שנשים אינן מברכות על קידוש לבנה, אף שזהו 
שבח והודאה לבורא עולם[. 

זו הוא לא מצד עצם הברכה  וע"פ ביאור הנ"ל נראה ליישב, דהנה, חיוב הנשים בברכה 
)שהיא מזמן לזמן(, כ"א מצד הדבר עצמו, וכמו דביארנו לעיל שהנה, מצד השמש גופא הרי 
הוא אינו מזמן לזמן דהוי מבחי' שטח ולא נקודות, והברכה היא רק עדות לזמן ההתגלות שבו 
מגיעה למקומה הראשון לאחר סיבוב של כ"ח שנה, לכן ענין זה אינו דבר הבא מעת לעת כ"א 

דבר הקיים אלא שהתגלותו היא לעת מסוים, ולכן נשים יהיו מחוייבות בברכה זו. 

וכ"כ בשו"ת האלף לך שלמה66, שאכן נשים חייבות בברכת החמה, ולא הוי כמצות עשה 
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67( דווינסק ח"ב סי' ב'. 
68( שו"ת צפע"נ דווינסק ח"ב סי' לה דף יג.

ההגיון  במלות  הרמב"ם  כתב  זה,  ענין  69( בביאור 
)שער י'( "ודע כי הסוגים העליונים לכל הנמצאות לפי 
. והסוג הט' שיפעל   . מה שבאר ארסטו' עשרה סוגים 
והסוג העשירי שיתפעל . . שיש את התחדשות המקרה 
והשינוי ונקרא 'פעולה' ובעת שיפעול בפועל ממש אזי 

יהי' הענין המתחדש במתפעל ממאמר שיתפעל" ע"כ. 
וביאר זאת בספר אדרת אליהו )ריש דברים( עה"פ "אלה 
הפועל  הוא  'משה'  דהנה  וגו'  משה  דבר  אשר  הדברים 
ו'בנ"י' הם הנפעלים 'אשר צוה' הוא הפעולה, ונתן לזה 
דוגמא יפה, למשל הזרע שזורעין אותה היא הפעולה, 
ואדם הזורע הוא הפועל, והאדמה שזורעין לתוכה היא 

נפעל.

שהזמן גרמא, שאין המניעה מצד הזמן, אלא משום שלא נמצאת החמה במקומה אלא רק בעת 
ההיא מכ"ח שנה לכ"ח שנה.

ז 
מוסיף לבאר ע"פ הצפע"נ

אך הנה, עדיין יקשה דבשו"ת צפנת פענח67 כתב בגדר ברכת הזמן בברכת החמה, ומבאר 
שבגדר זמן יש ב' בחי' זמן מצטרף וזמן נקודה, דהיינו כביאורו של כ"ק אד"ש בגדר זמן, דישנו 

זמן שטח וישנו זמן נקודה.

וברכת שהחיינו היא דוקא על זמן נקודה ולא על זמן מצטרף, ומוכיח כן מקידוש לבנה 
שאין מברכין בה שהחיינו מצד גדר מצטרף שבה, שהרי היא מצטרפת לשלימותה במשך ט"ו 
יום, והיות וזהו גדר מצטרף לכן אין מברכין בה ברכת זמן, ומזה מסיק גם לגבי ברכת החמה, 
אין  לכן  הגילוי,  רק  הוא  ובברכה  שנה  כ"ח  במשך  היא  שפעולתו  כמצטרף  לי'  והוי  שהיות 

מברכין בו ברכת הזמן, דהוי לי' כמצטרף.

כדבר  לי'  הוי  והרי  החמה  בברכת  הזמן  ברכת  מברכין  איך  א"כ  לבאר,  צריך  וא"כ 
המצטרף? 

אמנם יש ליישב כהנ"ל ע"פ חקירה68 של הצפע"נ בגדר מהות הברכה, האם היא על הפועל 
דהיינו האם  או מצד הפעולה,  פועל  זהו מצד  ברכה האם  גבי  בזה  וחוקר  או על הפעולה69. 
האדם המברך ברכה זהו מגדר פועל שהברכה חלה עליו ולכן הוא מברך, או שזהו מצד הפעולה 
שהיות וישנו הדבר לפניו, ממילא חל עליו חיוב לברך על הדבר שאוכל )או שעושה עליו ענין 

אחר(.

ובפשטות יותר, ישנו חלות של חיוב הברכה על מי חלה, באם החיוב הוא על הפרי, אזי כל 
פרי ישנו עליו חיוב ברכה, אמנם כאשר מגיע פרי זה ליהודי מתגלה חיוב זה והאדם צריך לברך 
על הפרי, ובאם החיוב הוא על המברך, אזי אין חלות החיוב ברכה על הפרי כ"א על האדם 

המברך שכל דבר שמכניס לפיו, ישנו בחיוב ברכה.

ולפי צדדי החקירה הנ"ל נראה לבאר את חילוקי הדעות, דאם הברכה היא ביחס לפעולה 
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70( דף לה.
71( נב ע"א.
72( קה ע"ב.

73( ועיין ברכות לג ע"א ושם נא ע"א, וכן בסנהדרין 
ו, ע"ב ושם מ"ב ע"א.

אזי והיות שמצד הפעולה אין שייך לברך, מכיון דהוי כזמן שטח שהוא מבחי' הצטרפות, ואין 
עליו חיוב ברכת הזמן, ואינו מברך. אמנם, אם נאמר דהברכה היא על הפועל דהיינו המברך 
אזי בברכת החמה יצטרך לברך, דהרי מצווה זו מזדמנת לידו אחת לכ"ח שנה, ויחול עליו חיוב 

הברכה.

אזי באם הברכה היא על  ולא ברך,  נ"מ מהגמ' בברכות70 דאם אכל פת  בזה  והנה, כתב 
הפעולה אזי יוכל לאכול פת ולברך שוב, ועי"ז לתקן את מה שאכל בלא ברכה, משא"כ באם 

הברכה היא על הפועל אזי לא יהי' באפשרותו לתקן את מה שאכל בלא ברכה.

המזון  ברכת  שמאי  בית  "וסברי  בברכות71:  מהגמ'  להוכיח  ונראה  זה  בדבר  הכריע  ולא 
טעונה כוס. והא תנן בא להם יין לאחר המזון, אם אין שם אלא אותו כוס – בית שמאי אומרים 
מברך על היין ואחר כך מברך על המזון. מאי לאו דמברך עילויה ושתי ליה. – לא, דמברך 
וכן משמע בפשטות בגמ' בפסחים72  ומנח ליה. והאמר מר המברך צריך שיטעום".  עילויה 

"שמע מינה המברך צריך שיטעום"73.

הדבר  על  היא  הברכה  חובת  שחלות  היינו  הפעולה  על  הייתה  הברכה  שאם  כלומר, 
שמברכים עליו, אזי לא היה חיוב כלל למברך לטעום מהכוס, כ"א שאדם אחר הי' שותה, ובזה 
היו יוצאים י"ח, אמנם מכיון שהחיוב הוא לא על הברכה כ"א על המברך, ממילא החלות של 

חיוב הברכה היא עליו, ולכן יש לו חיוב לטעום מן הכוס. 

ונראה לומר דאף אם נימא דברכה היא על הפעולה ה"ז בברכה סתם, משא"כ בברכת הזמן 
הפועל,  על  הוא  הזמן  בברכת  הברכה  עיקר  דהרי  הפועל,  על  כ"א  הפעולה  על  אינה  שהיא 
שהגיע הוא לזמן הזה )שהחיינו וקיימנו והגיענו(, ולכן אף שברכה רגילה היא מצד הפעולה 
שהרי מברכין על שבחו של קוב"ה, וכגון ברכת שהכל שהיא ברכה ע"ז שהכל הוא מהוייתו של 
הקב"ה, הנה, ברכת הזמן הוי על הפועל שהגיע זמנו ליום הזה )המיוחד(, ולכן כאשר מברכין 

בברכת החמה שהחיינו הרי זהו מצד האדם )פועל( ולכן יכול לברך ברכה זו.

ועפ"ז נראה לומר דכ"ק אד"ש אמר שם בשיחה שלאחר כ"ח שנה, הרי אפשר לברך ברכה 
זו, מכיון שהיא לזמן מרובה מצד האדם. 
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*( נושא זה רחב ידיים הוא, ורבים מהפוסקים דנו בו, 
עשירים  וד"ת  הצדדים,  כל  בדברינו  להקיף  אפשר  ואי 
במקום א' וכו', והרוצה להרחיב בדבר ירחיב. ולא העלנו 

בידינו אלא הנחוץ להבנת הענין בלבד.

ה"ג.  פי"ב,  ע"ז  הל'  רמב"ם  א.  כ"ט,  1( קידושין 
ובכ"מ.

2( פ"ג ה"ט.
3( פ"ו, הי"ג.

4( או"ח סי"ז, ס"ב.

בענין ברכת החמה ע"י נשים 
והמסתעף מזה לענין חיוב נשים בברכה על מ"ע שהזמ"ג

הת' ישראל מערבי שלג

הנה יש לדון בגדר חיובם של נשים בברכת החמה, וכמו"כ בשאר ברכות על מצוות עשה 
שהזמן גרמא, והחילוקים בזה, וכפי שיתבאר בעזהי"ת לקמן אי"ה, מתוך עיון ופלפול בדברי 

הפוסקים, הראשונים והאחרונים*.

א
דעת האוסרים ברכת נשים במ"ע שהזמ"ג

הנה, הלכה ערוכה היא שנשים פטורות מכל מצוות עשה שהזמ"ג, בין מצוות דאורייתא, 
ובין מצוות דרבנן1. ויש לעיין אי מקיימות המצוה אע"פ שאינה חייבת בה, ובגדר של "אינה 
מצווה ועושה", מה יהי' גדרם בברכה על מצוות אלו, האם יכולות ואף חייבות לברך או שמא 

לא. 

בהל' ציצית כתב הרמב"ם2: "ונשים ועבדי' שרצו להתעטף בציצית מתעטפים בלא ברכה, 
וכן שאר מצות עשה שהנשים פטורות מהן אם רצו לעשות אותן בלא ברכה אין ממחין בידן". 
בסוכה  לישב  מברכין  אין  לעולם  ואנדרוגינוס  טומטום  "וכן  הרמב"ם:  פסק  סוכה3  ובהלכות 
אני מדבריו  "רואה  וכתב הראב"ד על אתר:  ואין מברכין מספק".  חייבים מספק  מפני שהן 

שהנשים שהם רשות אין מברכות כלל".

ואחריו פסק כן הבית יוסף4 גבי לבישת הציצית וז"ל: "וכתב הרמב"ם יתעטפו בלא ברכה. 
כן כתב בפרק הנזכר. ומה שכתב והוא הולך לשיטתו שפירש שנשים אין יכולות לברך בדבר 
שהן פטורות . . וכתבו שם הגהות שכן דעת רש"י . . ולענין הלכה נקטינן כהרמב"ם ז"ל דספק 

ברכות להקל".
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5( חגיגה טז, ב.
6( ואף דהראב"ד בהשגתו הנ"ל לרמב"ם סיים: "ויש 
שחולק ואומר אף בברכה", וכ"כ במ"א )הל' סוכה פ"ו( 
ראה מה  הנה  לו",  מודים  "ואין הכל  על דעת הרמב"ם 
שכתב בזה בשו"ת יביע אומר )דלקמן( שאין הכרח מכך 

שכן ס"ל. 
7( חגיגה מח, ב.

8( ר"ה לג, א.
9( ח"א או"ח סל"ט.

10( הל' ציצית פרק ג.

11( הובא באיגור סי' תתקי.
12( אך ראה בב"י או"ח סתקפ"ט וז"ל: "ומה שכתב 
שעוברות על בל תוסיף אם מברכות אינו נכון כלל אלא 

שאין לי להאריך כאן".
13( הובא בשלחן גבוה סי' תקפט סק"ט.

14( דקפ"א ע"ג.
סל"ט(  )או"ח  ח"א  אומר  יביע  15( ובשו"ת 
מנוח, וחוט  זרוע, ורבינו  האור  דעת  ג"כ  שכן  כותב 

המשולש, ומהריק"ו, ועוד ראשונים.

ובדעת הראב"ד, נחלקו הפוסקים. דמהמאירי עולה שסבר בפשטות דס"ל שאינן מברכות 
כלל, וז"ל המאירי5: "מגדולי המפרשים )הכוונה לראב"ד( פסקו שאין סומכות כלל אף בקרבן 
שלהם, ואם באו לסמוך מוחין בידם. ואעפ"כ אין שאר מ"ע שהז"ג בדין זה, שהסמיכה יש בה 
חשש זלזול בקדשים, ושלא במקום מצוה כגון נשים מוחים בידן, הא שאר מצות שאין בהם 

חשש זלזול כגון לולב וסוכה אם באו לקיימן מותר, ומ"מ דוקא שלא בברכה"6.

לקמן(,  )וראה  כר"ת  סובר  דהראב"ד  מעלים  תרועה8,  יום  ובס'  שוהם7,  אבני  בס'  אך 
שמותרות לברך. והשיג עליהם בשו"ת יביע אומר9, דמפירושו של הראב"ד לספרא משמע, 
דס"ל דאין מברכות הנשים על ישיבה בסוכה ונטילת לולב )משא"כ המצוות עצמן שמותרות 

לקיים(, וכתב שאף דעתו של הראב"ד היא כהרמב"ם והבית יוסף שאין מברכות כלל.

ובהגהות מיימוניות10 על הרמב"ם כתב וז"ל: "וכן רש"י היה אוסר להן לברך". וא"כ גם 
רש"י סבור כראשונים הנ"ל.

וכ"כ רבינו ישעיה11, וטעמו עימו, שכשמברכות הנשים, אזי מגלות בדעתן שעושות לשם 
חובה ותרתי איסורי יש בזה. א. שעוברות על בל תוסיף12. ב. שעוברות על ברכה לבטלה.

והרבה פוסקים כתבו, שאם יבואו הנשים לשאול אי לברך על מ"ע שהזמ"ג, נאמר להם 
שלא יברכו, אך אם אם רוצות יכולות לברך. וכ"כ בס' יום תרועה לדעת הטור, דגם במידי דלא 
נהגו לברך כציצית, ובמידי דנהגו לברך כשופר, אם ישאלו הנשים אומרים להם שלא יברכו, 
דעת  וכ"ה  בידם.  מוחים  אין  ר"ת  כדעת  לברך  ירצו  אם  אך  וסיעתו,  הרמב"ם  לדברי  לחוש 

הכנה"ג13, וכ"כ בשו"ת נחפה בכסף14. ועוד. 

ונמצאו האוסרים: הרמב"ם, והראב"ד )לרוב הדעות(, ורש"י )לפ"ד ההגהות מיימוניות(, 
והסמ"ג )אך ראה להלן שמחלק בין הברכות(, ורבינו ישעיה, והמחבר כתב דלהלכה נקטינן כד' 

הרמב"ם וסיעתו דספק ברכות להקל15. 
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17( בסי' תר"מ סעי' ב'.16( או"ח סי' תכ"ב סק"ו.

ב
דעת המתירים משום דאף לנשים יש שכר

אבל מאידך גיסא מצאנו מגדולי הפוסקים שחלקו ע"ז וכפי שכותב הבית יוסף שם: "אבל 
רבינו תם כתב שיכולות לברך אע"פ שהן פטורות. כן כתבו בשמו התוספות והרא"ש בפרק 
בתרא דראש השנה לג, א. תוד"ה הא, רא"ש סי' ז ובפרק קמא דקידושין )לא, א. תוד"ה דלא, 
. . והר"ן בפרק בתרא דר"ה )ט, ב. ד"ה ולענין ברכה וד"ה ומ"מ( ובפרק ב'  רא"ש סי' מט( 
דסוכה )י, א. ד"ה ולענין הלכה קי"ל( הסכים לדברי רבינו תם דמברכות דהא נוטלות עליהם 
ועושה ממי שאינו מצווה  גדול המצווה  א(  לא,  )קידושין  חנינא  בר'  יוסי  רבי  שכר מדאמר 
ועושה ומדקאמר גדול אלמא מי שאינו מצווה ועושה נמי יש לו שכר הילכך בכלל מצוה הן 
ומברכות ולא תימא הואיל ולא נצטוו היאך יאמרו וצונו דכיון שהאנשים נצטוו ואף הן נוטלות 

שכר שפיר יאמרו וצונו. .". וא"כ זו דעת ר"ת והרא"ש והר"ן.

והרמ"א כתב )בהגהה באו"ח סי"ז סי"ב(: "ומ"מ אם רוצים לעטפו ]הנשים[ ולברך עליו 
הרשות בידו כמו בשאר מצות עשה שהזמן גרמא". ובמג"א שם כתב "דאף מי שאינו מצווה 

ועושה יש לו שכר ושייך לומר וצונו, כיון שהאנשים נצטוו וגם הם יש להם שכר".

וכ"כ הלבוש: "ומעיד אני שנהגו לברך על סוכה ולולב", ובסי' תקפ"ט פסק גבי תקיעת 
שופר שיברכו לעצמן בנמקו הטעם, מפני שהרי נוהגות הנשים לברך על כל מצות עשה שהזמן 

גרמא אע"פ שהן פטורות.

וכן פסק אדה"ז בשולחנו: "מכל מקום אפילו נקבות וודאים וכן עבדים אם ירצו להתעטף 
בציצית ולברך הרשות בידן, כמו שנוהגין בשאר מצות עשה שהזמן גרמא ויכולין לומר וצונו 
להתעטף בציצית, אע"פ שהן אינן מצווין, מפני שהאנשים מצווים על כך, וגם הן כשמקיימין 
מצות שהם פטורים מהם, אעפ"י שאין להם שכר גדול כמצווה ועושה, מכל מקום קצת שכר 
יש להם, לכן יכולות הן לברך על כל מצות שהן פטורין מהם, אם עושין המצות כתיקונן בענין 

שהאנשים יכולים לברך עליהם". 

ובספר ישועות יעקב16 כתב בנוגע להלל, שהעם נהגו שהנשים מברכות על קריאת ההלל 
כמו שמברכין על שאר מ"ע שהזמן גרמא אף שהן פטורות, ואף שמפקפק שם בנוגע להלל 

מ"מ מסיים שיד המנהג גברה ואין בידי חכמי הזמן למחות ע"ז.

וכן בסידור דרך החיים17 שכתב וז"ל: "אמנם נשים שלנו רבות יושבות בסוכה ומברכות 
לישב בסוכה ואין זה ברכה לבטלה דהכי קיי"ל בכל מצוה שהזמן גרמא רשות בידן לעשות 
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18( סי' תקפ"ט סעי' י"א.
19( חאו"ח סי' קל"ו.
20( חאו"ח סי' מ"ו.

21( ר"ה לג, א.
22( ברכי יוסף או"ח סתרנ"ד סק"ב.

23( סי' פ"ב.

ומברכות עליהם". ובמטה אפרים18, כתב וז"ל: "ורשאים לברך כמו שנוהגים לברך על כל מ"ע 
שהזמן גרמא ויכולים לברך שהחיינו ג"כ". 

ובשו"ת התעוררות תשובה19 העלה עוד דכיון שנוהגות הנשים לברך על כל מצ"ע שהז"ג 
א"כ חייבות אח"כ בזה מדינא מחמת מנהג שנהגו, ואפי' התרה אין להם על מנהג זה כיון שנהגו 
אמותיהם כן, ובפרט בזה שיש להם באמת מצוה וקבלת שכר על עשייתו, וע"ש שמפלפל 

בהנ"ל בארוכה.

ובשו"ת אבני צדק20 הביא טעם למה יברכו על מ"ע שהזמ"ג, והוא משום שאם לא יברכו 
יגרעו, ע"כ אמרינן כדאי ר"ת לסמוך עליו בשעת הדחק, דהיינו  לעולם יש להם צער למה 
בצער תמידי להן מדי שנה בשנה בעת חלות זמן מ"ע שהזמ"ג. ועיין שם בסי' י"ז שמעיד נמי 

שכך נתפשט המנהג שמברכין במ"ע שהזמ"ג ואין מוחין בידם.

הרשב"א  שכותב  וכפי  והאחרונים,  הראשונים  אשכנז,  חכמי  של  ככולם  רובם  כתבו  וכן 
בחידושיו21: "ומ"מ הסכמתן של ראשונים ז"ל שהיא מברכת ואין ממחין בידה דמסתמא מיכל 

בת שאול מברכת היתה בהנחת תפילין".

יוצא ע"פ הנ"ל דיש נפק"מ בין האשכנזים לספרדים האם נשים מברכות על מצוות עשה 
שהזמ"ג, אי לאו.

ג
פסק החיד"א ע"פ שו"ת מן השמים דאף נשים יוכלו לברך

ומרן,  "אנן קבלנו הוראות הרמב"ם  בנות עדות המזרח פסק החיד"א22:  לגבי  גם  אמנם, 
והם פסקו שלא לברך . . ויש לבטל המנהג . . ואחר זמן רב בא לידי קונטריס מרבינו יעקב 
שם  בקונטריס  כמ"ש  והמרדכי  הלקט  שבלי  הרב  ליה  דמייתו  קמאי,  מרבוואתא  ממרוי"ש 
הגדולים דף ל"א, שהיה שואל מן השמים ומשיבים לו. וכתוב שם )סי' א( וז"ל, שאלתי על 
הנשים שמברכות על הלולב ועל תקיעת שופר, אם יש עבירה, ואם הויא ברכה לבטלה אחרי 
שאינן מצוות. והשיבו . . לפיכך אם באו לברך בלולב ושופר הרשות בידם". ולא נראה לחלק 

בין שופר ולולב לשאר דברים.

ואף שמשם אין הכרעה ברורה בדבריו אלה, אבל בשו"ת "יוסף אומץ"23, כתב החיד"א בפי' 
שראה תשובת שו"ת מן השמים, וע"פ זאת נהג לומר לנשים שיברכו על הלולב, וכמנהג קדום 

שהיו נוהגות הנשים בעיה"ק ירושלים.
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24( כללים מערכת מ' כלל קלו.
25( ראה בספר שער המפקד ה' סוכה אות י"א, שכותב 
שכן המנהג הנפוץ. ובס' בספר "משפטי עזיאל" )חחו"מ 
סי' ד' בסוף ספרו( מעיד ג"כ שכן נתפשט בכל תפוצות 
ישראל שנשים מברכות על לולב ושופר, ושכך יש לנהוג 
למשעה. ובזכרונות אליהו מעיד ביחוד על עיה"ק חברון 

ת"ו שהנשים נוהגות לברך על הלולב. ועוד.
26( ח"א מע' ברכות סוף אות נ, וח"ג שם, אות יז.

27( בקונטרס "מקום שנהגו", דף קכח.
28( סי' תרנ"ח.

29( ח"א, סוד ישרים סי' י"ב.

וכותב שם וז"ל: "והגם דמרן ז"ל פסק שלא יברכו, נראה ודאי דאילו מרן ז"ל שלטו מאור 
עיניו הקדושים בתשובות רבינו יעקב ממרוי"ש דמשמיא מיהב יהבי כח לברך לנשים ודאי 
כך היה פוסק ומנהיג, ובכי הא לא שייך לא בשמים היא דכיון דיש הרבה גדולים בפוסקים 

דסבירא להו דיברכו אהניא לן לפסוק כמותם כיון דאית לן סיעתא דשמיא".

וכ"כ בשד"ח24: "אנו אין לנו דברי מרן החיד"א הנ"ל וכבר פשט המנהג ואין להרהר בדבר". 
ובשו"ת ציץ אליעזר כתב: "מנהג נשים בזה לברך על מ"ע שהזמ"ג ברצון חכמים הוא גם בקרב 

אחינו הספרדים . . ואין בשום אופן לבטל מנהגם".

וכיון שכן פסק החיד"א, כבר נתפשט המנהג אצל הרבה מנשות בני עדות המזרח, כעל דבר 
פשוט לברך על מ"ע שהזמ"ג, ולמרות פסקי המחבר והרמב"ם הנ"ל25.

לברך  יש  לנשים  דגם  ופסקו  נמשכו להקת האחרונים מחכמי הספרדים,  החיד"א  ואחר 
אמ"ע שהזמ"ג, ונביא חלקם. דכ"כ בס' זכור לאברהם26, ובס' ויקרא אברהם27 כתב וז"ל: "מנהג 
קדמון בעיה"ק ירושלים תוב"ב דהנשים מברכות על הלולב ביום ראשון של חג אף שהיא מ"ע 
שהזמ"ג". וציין שם לדברי היוסף אומץ, הנ"ל. וכ"כ בס' יפה לב28 )אבל שם הודה רק גבי לולב, 
ולא גבי שאר דברים(. וכן בס' רב פעלים29, וכן בס' ארץ החיים סי' תקפ"ט, מעלה דכן המנהג 

ע"פ דברי היוסף אומץ.

המחבר  שפסקו  כפי  ולא  החיד"א,  דברי  אחר  הנמשכים  הספרדים  מחכמי  הם  אלו  וכל 
והרמב"ם.

ד
דברי הפוסקים דבברכות שאין בהם "וציונו" אף נשים יוכלו לברך

והנה, נראה שגם בזה יש לחלק. שגם לדעות שנשים לא יברכו על מ"ע שהזמ"ג )כמנהג 
ג"כ במ"ע שהזמ"ג.  יברכו  "וציונו",  יודו דעל מצוות שאין בהם  חלק מהנשים הספרדיות(, 
וכגון ברכת המפיל, וברכת האילנות, וברכות השחר וברכות ק"ש, ושאר ברכות השבח, וכמו 

שיתבאר לפנינו בהרחבה.

בהם  דיש  ברכות  בין  חילוק  אין  רובם(,  )ועכ"פ  האשכנזים  רבותינו  שלדעת  ובהקדים 
"וציונו", לשאר ברכות. וכפי שהבאנו דברי אדה"ז לעיל וז"ל: "ויכולין לומר וצונו להתעטף 



425 שער ברכת החמה

30( וראה שהעלה כן בס' חמרא וחיי, סנה' מב, א.
31( או"ח סי' תקפ"ט.

32( או"ח ס"ט.

33( או"ח סי' תקפט ס"ו.
34( ר"ה לג, א.

35( קידושין לא, א.

בציצית, אע"פ שהן אינן מצווין מפני שהאנשים מצווים על כך, וגם הן כשמקיימין מצות שהם 
פטורים מהם, אעפ"י שאין להם שכר גדול כמצווה ועושה, מכל מקום קצת שכר יש להם, לכן 
יכולות הן לברך על כל מצות שהן פטורין מהם, אם עושין המצות כתיקונן בענין שהאנשים 

יכולים לברך עליהם".

וכן כתבו כמה, שכיון שיש להם קצת שכר, או כיון שהציווי הוא לכל העולם, יכולות שפיר 
לומר "וציונו", ולא הוי כמסהיד אשיקרא30.

אמנם, לדעת המחבר והרמב"ם יש לחלק, דדוקא בברכות שיש בהם "וציונו", יאמרו שאין 
לנשים לברך עליהם. אבל בברכות השבח שאין בהם "וציונו", יודו שיברכו הנשים ג"כ. 

וכמו"כ נראה מדברי הבית יוסף31 וז"ל: "וכתב הרב המגיד לדעת רבינו ודאי שאין נשים 
מברכות והיאך יאמרו וצונו והן פטורות ובסוף הלכות ציצית )פ"ג ה"ט( כתב גם כן הרמב"ם 
שנשים ועבדים וטומטום ואנדרוגינוס אין מברכין אם מתעטפין בציצית וההגהות כתבו שם 
פסק שהן  תם  ושרבינו  גרמא  מצות עשה שהזמן  על  לברך  לנשים  רש"י שאסור  דעת  שכן 
זהו  כך כתב אבל  ואחר  רבינו תם  . . כל דברי  וסמ"ג כתב  והביא ראיה לדבר,  יכולות לברך 
דבר תימה מהו וצונו בדבר שאינה מחוייבת לא מדאורייתא ולא מדרבנן דנשים במצות עשה 
שהזמן גרמא אפילו מדברי סופרים פטורות". ולא דחה שם הדברים. א"כ נראה ממנו פשוט 
שהטעם לאסור ברכה אמ"ע שהזמ"ג, הוא משום שיש בה "וציונו", ונשים לא מצוות, "ונראה 

כמסהיד אשיקרא".

לברך לאשה שלא  בין קטן שיכול  בדעת הרמב"ם  סופר32 מחלק  כתב  נראה בשו"ת  וכן 
יכולה לברך, וז"ל: "ולשיטת הרמב"ם דס"ל דאין נשים מברכות על מ"ע שהז"ג אפשר דס"ל 
כתוס' דע"י מצות חינוך הקטן עצמו מקרי ב"ח, או י"ל דמודה הרמב"ם בקטן דמברך כא"מ 
ועושה הגם דבנשים סובר דאינם מברכות, דל"ל מ"ש התוס' כיון דבאנשים מצוה היא, דנשים 
לעולם לא יבואו לידי מצוה זאת, משא"כ קטן כשיגדל יהי' ב"ח בעצמו הו"ל עכשיו כא"מ 
ועושה קודם שהטילה התורה עליו חיוב ומודה רמב"ם שמברך מה"ט". וא"כ כל מה שאסר 

הרמב"ם הוא דוקא בברכת "וציונו", וא"כ י"ל שזו גם דעת הבית יוסף שנמשך אחריו.

וכן נראה מכ"מ וכ"מ מדברי הפר"ח33, שכ', ש"העיקר הוא שאין לנשים לברך על מ"ע 
שהז"ג, שיש בזה משום ברכה לבטלה, שהיאך יוכלו לומר וצונו, ואע"פ שנוטלות שכר, מה 
בכך הרי אינם מצוות". וכן עולה מחידושי הרשב"א34. וכן כותב בריטב"א35 "וכיון שפטורות 
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36( ר"ה פ' יו"ט רמז תש"כ.
37( ח"ב ע' י'.

38( חלק באר שבע קיז.

39( חלק השו"ת סס"ה, אות ד'.
40( ה' שופר פ"ב, ה"ב.

41( ברכי יוסף סמ"ו, אות ו.

מהם אפילו מדרבנן היאך אומרות אשר קדשנו במצוותיו וצונו הא ודאי ברכה לבטלה היא". 
ומשמע שבברכות שאין "וציונו" שפיר יברכו )ומביא שיש הסוברים שבכ"ז יכולות לברך אף 

שאומרות וציוונו, כיון שבשאר מצוות יש להם חיוב גמור(. וכ"כ במרדכי36.

וכן ראיתי שכתבו חילוק זה הגאון מהר"י נבארו בס' פני מבין37, ובס' מאו"א38, ובעוד כו"כ 
פוסקים, ואכמ"ל.

וא"כ בברכות שאין בהם וציוונו, יוצא לכאו' שגם מי שאוסר על נשים לברך במ"ע שהזמ"ג, 
יודה שגם הם יכולות לברך.

ה
ביאור שיטת רבינו מנוח ורבינו אפרים ע"פ שיטת הרמב"ם

בהם  שאין  לברכות  "וציונו",  בהם  שיש  ברכות  בין  לחלק  זו,  דסברא  לומר,  נראה  אך 
"וציונו", תלוי במחלוקת הראשונים אי איסור לא תשא הוא דאורייתא או דרבנן.

דהנה בס' הישר לר"ת39 מביא תשובה שכתב רבינו אפריים, וז"ל: "ומה שאמרת דהנחת 
תפילין משום ברכה לבטלה אסר רבי יהודה לנשים, הא מפקינן לה מקרא משום דלא תשא 

את שם, א"כ איסורא דאורייתא הוא ולרבי יוסי נמי אסור".

וא"כ לדבריו אסור לנשים לברך אמ"ע שהזמ"ג, כיון דיש חשש ברכה לבטלה, דלדעתו 
היא מצוה דאורייתא.

וכ"כ רבינו מנוח40 וז"ל: "ודעת חכמי צרפת דמברכי נשי אכולהו מצוות, ולא מסתבר שהרי 
אפי' אי קיי"ל כרבי יוסי ור"ש דאין מעכבין הנשים מלתקוע, הני מילי לענין תקיעה בשבת 
דליתא אלא משום גזירה דרבנן אבל לענין ברכה לבטלה דאיכא איסורא דאורייתא דכתיב לא 

תשא ליכא ספיקא דאסירי והלכך נטלי לולב בלא ברכה".

וא"כ, לדעת רבינו אפרים ורבינו מנוח, אין לכאו' לחלק בין מצוות שיש בהם "וציונו", 
למצוות דלית בהם. כיון דזהו חשש איסור דאורייתא, וא"כ לא נתיר לנשים לברך משום קצת 

השכר שיש להם בברכה זו "דאינו מצווה ועושה", ויעברו אחשש איסור דאורייתא.

וכמו"כ כתב החיד"א41 וז"ל: ". . כל המברך ברכה שא"צ הרי זה נושא שם שמים לשוא 
דאיסור  ודעת הרמב"ם  )הט"ו(.  דברכות  פ"א  לשון הרמב"ם  והוא  כנשבע לשוא.  הוא  והרי 
ברכה שא"צ הוי דאורייתא, וכן כתב הרמב"ם בפירוש בספר תשובותיו הנדפסים מחדש, וזה 
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42( הבאנו דבריו לקמן, והוא בפ"ג ה"ט.
43( הלכות סוכה, פ"ו הי"ג.

והט"ז,  מהמג"א  דבריו  שהוכיח  נעיר,  44( וכד"א 
מטעם  התורה  ברכת  לומר  הנשים  שחייבות  שכותבים 
שחייבות בפ' התמיד, ולא הזכירו פסוקי דזמרה, ומכאן 
מ"ע  שהיא  משום  בכך  חייבות  הנשים  אין  שלדעתם 

שהזמ"ג. אך על הוכחתו זו קשה:
זה  על  חלק  נשים(  ד"ה  מז  )סי'  הלכה  א. דבביאור 
עי"ש  הטעם  ע"ז  חולק  בביאור  "הגר"א  וכתב  הטעם 
מ"מ  מתורה,  דפטירי  דאף  הוא  דמברכות  הטעם  אלא 
יכולות לברך ולומר וצונו דלא גריעא מכל מ"ע שהזמן 
גרמא, דקיי"ל דיכולות לברך עליהן וכדלעיל", והסכים 

וברכה שאינה צריכה דאורייתא הוא שנושא  שמו אשר יקראו פאר הדור בסי' ק"ה, שכתב 
ש"ש לבטלה, ע"ש . . וז"ש הרמב"ם בסי' כ"ו והם אמרו כל המברך ברכה שא"צ עובר משום 
והוא  לא תשא, כלומר דאמור רבנן דברכה דאינה צריכה נשאר באיסורו לעבור בלא תשא, 
מדאורייתא כפשט לשון עובר משום לא תשא, אבל אין כונת הרמב"ם דהוי מדרבנן. והרי הוא 

כמבואר". 

וא"כ לדבריו גם הרמב"ם ס"ל דברכה שאינה צריכה היא איסור דאורייתא.

אך הרמב"ם גופי' פסק גבי ציצית42 וז"ל: "ונשים ועבדי' שרצו להתעטף בציצית מתעטפים 
בלא ברכה, וכן שאר מצות עשה שהנשים פטורות מהן אם רצו לעשות אותן בלא ברכה אין 
בה  שיש  מצוה  בין  לחלק  נראה  דמדבריו  אתר,  על  מיימוניות  ההגהות  וכתב  בידן".  ממחין 

וציוונו, לברכה שאין בה "וציונו". 

וכ"כ המגיד משנה על מה שכתב הרמב"ם43 גבי ישיבה בסוכה, וז"ל הרמב"ם שם: "וביום 
וכן  לישב בסוכה,  ואין מברכין  בה  יושבין  יום טוב ראשון של שמיני עצרת,  השמיני שהוא 
טומטום ואנדרוגינוס לעולם אין מברכין לישב בסוכה מפני שהן חייבים מספק ואין מברכין 

מספק". 

 . . ספקן  על  מברכין  שאין  המצות  בכל  רבינו  סובר  זה  "ודבר  וז"ל:  משנה  המגיד  וכתב 
טעמו  כל  וא"כ  פטורות".  והן  וצונו  יאמרו  והיאך  מברכות  הנשים  שאין  ודאי  רבינו  ולדעת 

דהרמב"ם הוא משום שיש "וציונו".

וא"כ חזינן להדיא, דאע"פ שסבר הרמב"ם שאיסור ברכה שאינה צריכה הוא דאורייתא, 
בכ"ז סובר גבי ברכות שאין בהם "וציונו", שיכולות הנשים לברך.

וא"כ, נימא גם גבי דעת רבינו מנוח ורבינו אפריים, שיחלקו ג"כ כך, וכדעת הרמב"ם. ויש 
עוד להאריך בזה בס"ד, ואכ"מ ועוד חזון למועד.

ו
 דעת ה"יביע אומר" והשקו"ט בדבריו

בשו"ת יחווה דעת )ח"ג ס"ג(, מעלה שפסוקי דזמרה היא מ"ע שהזמ"ג, וע"כ כותב שם 
שאין לנשים לאומרם, שכן אין לנשים לברך אמ"ע שהזמ"ג, וכדעת המחבר דלעיל44. 
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ראיה  כן. וא"כ  ס"ל  לא  היבי"א  ולבעל  המשנ"ב,  עימו 
לסתור היא זו.

לו  מניין  והמג"א,  הט"ז  כטעם  נאמר  אם  ב. אפי' 
לברך  יצטרכו  דזמרה  פסוקי  שאומרות  יסברו  אי  שגם 
שחייבות  כתפילה,  דינם  ואולי  התורה,  ברכת   עליהם 

לכ"ע.
אמ"ע  לברך  יכולות  נשים  המג"א  לדעת  ג. הרי 
שפיר  "וציונו". וא"כ  שאומרות  במקום  ואף  שהזמ"ג, 

לדעתו יוכלו לומר פסוקי דזמרה.
ועוד, שכתב שלדעת אדה"ז בס"ע ס"א מכאן הראיה 
שפטורות בפסוקי דזמרה, ולא מצאתי שכתב אדה"ז כן, 

ורק כתב שיכולות לברך אם ירצו.

45( ח"ח או"ח ס"ח.
46( הל' הלל אות ז.

ס"ד,  ח"ד  יחוו"ד  בשו"ת  עצמו  מדבריו  47( ומוכח 
כל  השחר  ברכות  שזמן  פוסקים  הרבה  דעות  שמביא 
היום, ואח"כ כותב שדעת כף החיים להכריע שאם עבר 
ברכות  וספק  קצת(,  דעת  )שכן  יברך  לא  היום  שליש 
להקל. וכותב שם "ועמו הסליחה שאין הכרעתו מכרעת 
נגד כל האחרונים הנ"ל". וא"כ במקום שרוב הפוסקים 
לומר  המיעוט  בדעת  מתחשבים  אין  להיפוך,  פוסקים 

סב"ל( ועוד יש להאריך בזה, ואכ"מ.
48( ח"ד, ס"ד.

49( או"ח סמ"ו, ס"ד.

יותר את דבריו אלו, ומאריך לפלפל האם מותר לנשים לברך  ובס' יביע אומר45, מבאר 
ברכות השבח כגון פסוקי דזמרה, ומשום שאינן חובה ואין בהם "וציונו". 

ומביא מכמה פוסקים שאף בברכות השבח שאין בהם "וציונו", יש איסור ברכה שאינה 
צריכה, וסב"ל.

]אמנם יש להעיר, שמה שמביא בתחילה מדברי הארחות חיים46, אינו מוכרח כלל, שכפי 
שכותב הראב"ד חולק ע"ז. ומה שמביא הארחות חיים, הוא ע"פ דעת הירושלמי והסברא, 
וכיון שאזלינן בתר הבבלי, י"ל שהרמב"ם וכל הפוסקים שעימו יחלקו בין ברכות השבח לשאר 
ברכות, ואף דס"ל דברכה שאינה צריכה דאורייתא, בכ"ז יסבור שבברכות השבח יכולות הנשים 

לברך, וכמו שהבאנו מהמגיד משנה ועוד באות ד'[.

ומעלה שם עוד, שאין חילוק בין ברכה שיש בה "וציונו" כגון ברכות השבח, לשאר ברכות, 
ואין להם לברך בשניהם. ומביא שם מכמה פוסקים שאף בברכות השבח אמרינן דאין לברך 

מספק, ושסב"ל.

אבל גם הוא בעצמו הביא שם כו"כ דסברי שכיון שאין "וציונו", יברכו הנשים ברכת השבח 
וההודאה, כיון שאין לחוש בהם לברכה לבטלה. וא"א דעכ"פ מיד ספק לא יצאנו שהרי במקום 

שאין הדעות מכריעות לא חשבינן לספק כלל47.

ועוד והוא עיקר, דנראה שדבריו סותרים זל"ז, דבשו"ת יחוו"ד48 דן אי נשים חייבות מן 
הדין לברך ברכות השחר. ומביא שמלשון השו"ע49, עולה שמברכות כאנשים )ומביא שם עוד 

מקורות לזה(.

ושואל שהרי לפ"ד כמה פוסקים זמן ברכות השחר הוא רק עד ארבע שעות, או עד חצות 
היום, וא"כ נמצא שיש הגבלת זמן לברכות השחר, ואם כן יש מקום לפטור הנשים מברכות 

השחר, כיון שהן בכלל מצות עשה שהזמן גרמא שהנשים פטורות.
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50( וכמו שכתב בטור ובשו"ע או"ח סוף סמ"ז.
ברכות  דספק  שאמרינן  לדעתו  דעכ"פ  51( ועוד, 
להקל גם בברכות השבח, לא יברכו הנשים ברכות השחר 

מכח הספק הנ"ל.

52( וראה באות ח' שהארכנו בלדון בסברא זו.
53( פסח, הלכות ברכת האילנות, א.

ומטעם  ג"כ,  כן  פסק  גבריאל  נטעי  54( ובס' 
הנ"ל( וא"כ האמור לעיל הוא גם לגבי'.

וכותב שיש מקום לדון בזה שלפי הרבה פוסקים שייכות כל היום ולא רק לאחר ד' שעות. 
ולדעת הגר"א גם בלילה אחריו עד שיילך לשכב, וכן דעת עוד כמה. אך כותב, שלדעת האר"י 

והחיד"א לא כך, אלא רק עד סוף היום. ולפי"ז הם מ"ע שהזמ"ג.

אבל מסיק שכיון ולדעת כמה יכול לברך עוד לפני שיאיר הבוקר, שפיר מיקרי שנוהגות 
ביום ובלילה, ואינן נקראות מ"ע שהזמ"ג.

ומחלק שם בין כל ברכות השחר לברכת "הנותן לשכווי", שאפשר לאומרה רק אחר שיאיר 
היום50, אבל אח"כ כותב שאפשר לאומרה גם אחר חצות הלילה, וכפי שכתבו כמה.

לא  ובלילה,  ביום  שנוהגות  שכיון  השחר  ברכות  הנשים  מברכות  ששפיר  מסיק  ומכאן 
מיקרי מ"ע שהזמ"ג. 

אבל לא חלי ולא מרגיש, שגם לפ"ד עכ"פ ברכת "הנותן לשכווי", היא ברכה שהזמ"ג, שכן 
א"א לברכה משחשכה עד חצות, וגם לפ"ד רק מי שקם אחר חצות יוכל לברכה, ובכ"ז כותב 

שנשים יברכו אותה. וגם שאר הברכות, מרוב הפוסקים נראה שזמנן רק ביום51.

וא"כ קשה לדברי היביע אומר, שאין הנשים מברכות ברכות שבח גם שאין בהם "וציונו", 
מטעמים שאמרנו למעלה, ממה שפסק שנשים מברכות ברכות השחר, אע"פ שהזמ"ג. ומה 

אישתני אלה מאלה.

אלא מוכרח הוא לומר, שכיון שבברכות השחר אין "וציונו", יכולות הנשים לברך עליהם 
)ולא מטעם שכתב שאין הזמה"ג, שזה דחוי מעיקרו, וכפי שיבין כל המעיין שם(.

ונסכם, שלדעת האשכנזים )וחלק מחכמי הספרדים(, מותר לנשים לברך אמ"ע שהזמ"ג. 
גם לפי חלק מהספרדים, בברכות שאין בהם "וציונו", כברכות השבח וההודאה מותר לברך. 

דברי האוסרים גם בברכות השבח תמוהים, וכפי שהוכחנו מברכות השחר וראה עוד לקמן.

ז
שקו"ט בענין מ"ע שהזמ"ג התלויה במציאות

ואגב אורחא, נראה לפלפל קצת, גבי מצוות התלויות במציאות, אם הם בגדר מ"ע שהזמ"ג 
או לא52.

ובהקדים, דהנה בספר חזון עובדיה53, פוסק שנשים חייבות בברכת האילנות54. וז"ל שם 
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55( אמנם זה מת' על דבריו רק לדינא, ולא לטעמא.
56( ח"ה סי' לו.

57( ח"ד סי' י"ח.

"וגם הנשים יברכו ברכת האילנות בחודש ניסן", ובהערה ד' שם: "על פי מה שכתב בטו"א 
)מגילה כ, ב( דלא מקרי מ"ע שהזמ"ג, אלא מצוה שאינה נוהגת בכל זמן מצד עצם המצוה 
. . והכי נמי בנדו"ד. ודמי לברכת שהחיינו על פרי חדש הבא מזמן לזמן, דאף הנשים מברכות 
עליו שהחיינו", וממשיך ומביא שם כו"כ פוסקים הסבורים כן. ומכאן משמע שסובר כטו"א, 

שמצוה התלויה במציאות אין דינה כמ"ע שהזמ"ג. 

וע"פ יסוד זה, היה נראה לת' על דבריו למעלה גבי ברכות השחר, שכותב שנשים חייבות 
כיון שאין הזמה"ג )כי חיובם גם בלילה(, והקשינו, שגם לדבריו, הם מ"ע שהזמ"ג )ועיין שם 

מה שכתבנו(, והקשינו דא"כ מדוע חייבות הנשים לברך ברכות השחר. 

וע"פ מה שמסיק כאן נראה לת', דכיון שברכות השחר תלויות במציאות )דההנאות עליהם 
מברך האדם הם בעיקר ביום, כגון לבוש ומנעל וכו'(, אזי לכן פסק שמברכות הנשים עליהם, 

דלא מיקרי מ"ע שהזמ"ג55.

אבל בספרו יבי"א56 מביא דברי הטו"א והנגררים אחריו הנ"ל, לענין ברכת הלבנה, ובסיום 
דבריו מסיק דלא אמרינן כן, וז"ל שם: "וראיתי הלום בס' משנת רבי בנימין ע"ד תוס' רעק"א 
שם שהביא דברי הטורי אבן הנ"ל, וכ' להשיב על זה, שמכיון שכלל מסור בידינו שכל מ"ע 
שהז"ג נשים פטורות, מנ"ל לחלק בין כשהמצוה מצד עצמה איננה בכל זמן, לבין כשענין צדדי 
גורם להגביל זמנה, ובנו הגאון האדר"ת ז"ל הביא ראיה מפסחים ואי אמרת מוקצה דאורייתא 

מה לי איסור גופו מה לי איסור דבר אחר". וכן מסיק. וא"כ לא ס"ל יסוד זה דטו"א. 

אך אמנם דבריו שם גבי ברכת הלבנה לא ברורים כ"כ, ונראה להביא ראי' דס"ל כן ולא 
כטו"א משו"ת יחוה דעת57 שלו שבתחילה מביא את דברי הסוברים שמצות התלויות במציאות 
לא נקראות מ"ע שהזמה"ג, וז"ל: "והגאון רבי שלמה קלוגר בחכמת שלמה הביא . . וכתב על 
זה לא נאמר  ואין לזה ענין למצות עשה שהזמן גרמא, שכלל  זה, ולדעתי הוא תמוה מאד, 
אלא במצוה שקיימת תמיד מצד עצמה בכל ענין ובכל זמן, כגון תפילין סוכה לולב, שמצד 
גוף המצוה אפשר לקיימה בכל עת, אלא שהתורה הגבילה זמן לכל מצוה שתהיה רק בזמן 
מסויים, הלכך הנשים פטורות, אבל הלבנה שמניעת ברכתה אינה מפני הזמן, אלא המניעה 
מגוף המצוה, ואם בירך עליה פעם אחת שוב אינו מברך עליה פעם אחרת, לא שייך בזה ענין 
מצות עשה שהזמן גרמא. וכדין פרי חדש שמתחדש בכל שנה, שמברכים עליו שהחיינו וכו'. 
ע"ש. וכן כתב עוד בשו"ת האלף לך שלמה וכן כתב בשו"ת מהרי"ל דיסקין שנשים חייבות 
בברכת החמה, ולא הוי כמצות עשה שהזמן גרמא, שאין המניעה מצד הזמן, אלא משום שלא 

נמצאת החמה במקומה אלא רק בעת ההיא מכ"ח שנה לכ"ח שנה". 



431 שער ברכת החמה

ואח"כ מביא דעת החולקים ע"ז וז"ל: "אולם בשו"ת אור פני משה תפס בפשיטות שברכת 
החמה דינה כדין מצות עשה שהזמן גרמא, אלא שלפי דעת הרמ"א שפסק כרבינו תם וסיעתו 
שהנשים רשאות לברך על מצות עשה שהזמן גרמא, גם כאן יכולות לברך ברכת החמה. ע"ש. 
ולפי זה נראה דלדידן דנקטינן כדעת הרמב"ם ומרן הבית יוסף וסיעתם שסוברים שאין הנשים 
אין  כאן  גם   . . לבטלה  ברכה  ספק  דהוי  משום  גרמא  שהזמן  עשה  מצות  על  לברך  רשאות 
לנשים לברך ברכת החמה. גם הגאון החתם סופר תפס בפשיטות שברכת החמה היא כמצות 
עשה שהזמן גרמא, וכתב, ובאמת לא ידעתי מדוע לא נהגו נשים לברך ברכה זו, והטעם שכתב 
המגן אברהם בברכת הלבנה, שהנשים גרמו פגם הירח, אינו שייך בברכת החמה, ומכל מקום 

מה שנהגו נהגו ומה שלא נהגו הבו דלא להוסיף עלה. וצ"ע". 

ומסיק: "ועל כל פנים הואיל ולא יצאנו מידי מחלוקת, ואנן קיימא לן ספק ברכות להקל, 
הנכון לנהוג כדברי הגאון רבי יוסף חיים בבן איש חי שיעמדו בצד האנשים, וישמעו הברכה 
מפי השליח צבור ויצאו ידי חובה. וכן כתב הגאון רבי שלמה הכהן בשו"ת עצי ברושים ע"ש, 
וראה עוד בספר פתח הדביר חלק ג' ובשו"ת הר צבי ובספר עינים למשפט ואין להאריך יותר".

יוצא דס"ל לא כהטו"א, אלא כהחולקים עימו, שלכן גבי ברכת  וא"כ מב' מקומות אלו 
החמה כותב דסב"ל. ולא סובר שמצוות התלויות במציאות, לא נקראות מ"ע שהזמ"ג.

ועוד, שא"א לומר דסובר כהטו"א, אבל בכ"ז מידי ספק לא יצאנו וסב"ל. שהרי לפי הטו"א 
ודעימו חיוב ברכת החמה וכו' לנשים הוא כלאנשים ממש, שאי"ז מ"ע שהזמ"ג. וא"כ כל שאר 

הטעמים בזה כדליתא, כי חיוב הנשים בזה הוא כחיוב האנשים. 

וכפי שכתב בשו"ת יחוו"ד ח"ד ס"ד, שספק האור זרוע הוא נגד כמה פוסקים, וכותב שאין 
לחוש לדבריו, משום ש"אין ספקו מוציא מידי ודאי של הפוסקים". 

וא"כ י"ל כן גם לעניינו, שכאן לדעת הטו"א ודעימו הוא חיוב על נשים, וממילא כל שאר 
הטעמים לא יעמדו מול ספק החיוב ממש לדעת הטו"א והפוסקים שעימו.

וא"כ קשה, מאי אישתני ברכת החמה שכותב דלא יברכו הנשים בעצמם ברכת החמה, 
לברכת האילנות, שבה כותב שכיון שתלוי במציאות, יכולות הנשים לברך.

]ועוד נראה להוכיח דלא סובר כטו"א, מכך שכותב גבי ברכת האילנות בנשים "וגם הנשים 
יברכו", ולא כותב שזהו חיוב עליהם. ואם איתא לסברא זו, הרי מרגע שראתה האילן מתחייבת 

האשה לברך )מדין ברכות הראיה(, ולא רק שיש לה רשות לברך[.

וע"פ זה דסובר שגם מ"ע התלויות במציאות מקרי מ"ע שהזמ"ג, שוב יקשו דבריו גבי 
ברכות השחר, וכדכתבנו.

ומכח קושיות וסתירות עצומות אלו בדבריו, נראה לבאר, שגם לפ"ד הגאון בעל היבי"א 
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אלא  חיוב,  גדר  בהם  אין  דברינו  שע"פ  58( אלא, 
הרשות בידם, ולא כפי שכתבו כמה, ואכמ"ל.

"ונראה  ס"ו  סרל"ט  או"ח  השולחן  בערוך  59( עיין 

שלנו  נשים  ורוב  המפיל  בברכת  חייבות  נשים  דגם 
נזהרות בזה".

60( מהדורא ב' ח"ד סי' קסח.

והיחוו"ד, אין מצוה התלויה במציאות נק' מ"ע שהזמ"ג. אלא, שהחילוק הוא שבברכות שאין 
בהם "וציונו", יכולות הנשים לברך, ובברכות שיש בהם "וציונו", אינן יכולות לברך. 

ולכן בברכות השחר, יכולות הנשים לברך )ולא מהטעם שכתב שם, אלא( מטעם שאין 
בהם "וציונו"58, ובברכת האילנות, ג"כ יכולות לברך כי אין "וציונו".

]ועפ"ז נראה לבאר גם מדוע נשים מברכות ברכת "המפיל"59, שהיא תלויה בזמן )מצאת 
הכוכבים ועד חצות(, ולכאו' לדעתו אין על הנשים לברכה, וזה תמוה מאד שכן נהגו כל הנשים 
אף הספרדיות לברך המפיל. אבל לפי מה שביארנו, לא קשה שכן גם בה אין "וציונו", ויכולות 

הנשים לברכה[.

אבל בברכת החמה )למרות שמצד הדין יכולות לברך, כיון שאין בה "וציונו"(, כיון שלדעת 
היבי"ע יש עוד כמה טעמים לפטור הנשים מברכה זו )וכפי שמביא שם(, עכ"פ מיד ספק לא 
לברך, מפני  בידם  ברכה שהרשות  יברכו  רק שלא  חיוב, אלא  כאן ספק  ואין  וסב"ל,  יצאנו, 

הטעמים הנ"ל. וטעמים אלו לא שייכי בברכות השחר וברכת האילנות.

ח
טעמים נוספים לאיסור ברכת החמה ע"י נשים ודחייתם  

והנה, העלינו לעיל, שגם לדעת אלו האומרים שאין לנשים לברך ברכת החמה, הוא לא 
מפני שאוסרים לברך אמ"ע שהזמ"ג )שטעם זה לא שייך בברכות שאין בהם "וציונו"(, אלא 
רק מפני טעמים אחרים, וכיון שיש בזה ספק, אומרים דספק ברכות להקל, ולא יברכו. ע"כ, 
ראיתי לנכון להביא את אותם שאר הטעמים לפטור נשים בברכת החמה, ולהביא את אשר 

כבר הקשו עליהם: 

ענף א
חיישינן שמא יקטרו לשמש

כתב בשואל ומשיב60: "אסור לנשים לברך ברכה זו, לפי שנשים בימי ירמי' היו מקטרות 
למלכת השמים, ומפרש הרד"ק שם דהשמש נקרא מלכת השמים, וא"כ יוכלו הנשים לטעות 
זרה  בעבודה  המשנה  בפירוש  הר"מ  וכמ"ש  טובה,  שמשפעת  בשביל  להחמה  שמברכין 
יטעו  רגילים בטלסמאות להוריד ההשפעה, ע"כ אסור להן לברך ברכת החמה, שלא   שהיו 

ח"ו".
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61( או"ח סצ"ו.
62( ח"ב סי"ג

63( אמנם ראה מה שתי' בשו"ת "שם משמעון" )ח"ב 
ס"ג(, ע"פ דברי הרמב"ם ש"אין בכל הכובים כוכב גדול 

מן השמש".

64( כ"כ כמה, וראה גם בשו"ת יבי"א ח"ה סל"ו.
65( סס"ו, ו'.

66( חאו"ח ס"ס נו.
67( בס' רוח חיים סי' תכו סק"ג.

וכענין זה ממש מצאתי שכתב בשו"ת "דברי יציב"61.

ונראה להשיב על דברי השואל ומשיב, ובכמה:

א. בשו"ת תפארת מהרשי"ם62 משיג עליו מנין שכוונות הרד"ק היא דוקא לחמה, והרי 
"יכול להיות הרבה כוכבים שהם עוד גדולים מהחמה63". 

ב. בשו"ת שיח יצחק כתב וז"ל: "ובער אני ולא אוכל להבין את זאת, דהן אמת שהנשים 
המנחה  מן  באב  בתשעה  ראשן  לרחוץ  הכלבו  להן  התיר  טעמא  דמהאי  באמונה,  חלושות 
זו, מאחר  . . בכל זאת היה לנו להתיר להן לברך ברכה  ולמעלה, לחזק בלבן אמונת משיח, 
עיין  לדבר  דוגמא  משפעת.  שהחמה  להאמין  הטעות  מחשבת  נשתקעה  כבר  הזה  שבזמן 
ושבט אם  בטבת  אווז  נזהרים שלא לשחוט  הרמ"א שהשוחטים  דברי  על   . . הפלתי  מש"כ 
לא שאוכלים מלבה, שזה היה שייך דוקא בימי ר"י החסיד ז"ל, יען בימיו היו הרבה מנחשי' 
ומכשפים באווזות, כנודע מכתבים שיש על זה מקדוש הרוקח ז"ל לבטל כחם, אבל בזמן הזה 

דלא שמענו ענין זה, וודאי אין להקפיד ולאכול. . ".

להלכה מטעמים  למדין  כתב ש"אין  יזרח",  "בוקר  לס'  הורוויץ  יהושע  רבי  בהסכמת  ג. 
כאלו".

ד. מירמיה שם מובן, שגם האנשים היו שותפים לנשים בע"ז זו64. וראה גם בשו"ת תפראת 
מהרש"ם דלעיל, "א"כ אף האנשים אינם צריכים לברך מפני שהם עבדו ג"כ להחמה, ומנא 

תאמר לחלוק בין אנשים לנשים".

ה. בשו"ת גנזי יוסף65 כותב שהוא בדיוק להיפך, דכל עניינה דברכת החמה הוא להוציא 
מלבן של עובדי ע"ז שמשתחוים לשמש, וכותב שם: "ומטעם זה היה אפשר לחייב גם נשים 

בברכה זו כדי לעקור שורש אמונה זו. . ".

ו. בשו"ת יבי"א הנ"ל מביא עוד כמה טעמים, ומהם: "ולפי"ז היה צריך לאסור לנשים לברך 
בא"י אמ"ה מחדש חדשים על הלבנה בחידושה, ובגמ' אמרי' דהני נשי דידן נמי מברכי". 

ז. בשו"ת חת"ס66 כתב שבסוף ברכת החמה יאמרו עלינו לשבח, וכתב ר' חיים פאלאג'י67, 
ללמד זכות על הנוהגים לומר בסוף ברכת הלבנה תפילת "עלינו לשבח", שהכוונה להודות 
ולפי"ז  וכו'.  ואת הכוכבים כאוה"ע עע"ז  ואת הירח  להשי"ת שאין אנו עובדים את השמש 
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68( ח"ב סי"א.
69( ח"ח סל"ד.

70( ליקוטי תשובות סקמ"ו.

י"ל דזה הטעם לומר בסוף ברכת החמה "עלינו לשבח". וא"כ אין לחוש לדבריו של "השואל 
ומשיב". 

ענף ב
הנשים עטופות באבל

נ"ל  היה  "מהאי טעמא  וז"ל:  הלבנה  נשים מברכת  לפטור  כתב  יעקב"68  "שבות  בשו"ת 
לומר הטעם דנשים פטורות ממצוה זו ואין מקיימין אותה כלל, אף ע"ג דהן מקיימין כל מצות 
עשה שזמן גרמא, ועיין בשל"ה שכתב הטעם לפי שהן היו הגרם פגם לבנה, ולפי זה י"ל הטעם 
כפשוטה, כדאיתא בעירובין דף ק' עשרה קללות נתקללה חוה עטופה כאבל לכך אין מקדשין 
הלבנה, ומה"ט י"ל ג"כ הא דאיתא בש"ס גבי מיכל בת שאול שהניחה תפילין ולא מיח' בידה 
חכמים ונדחקו רש"י ותוס' שם דמהיכי תיתי למחות, ולפי"ז י"ל דהא קמ"ל דלא תימא שיש 

למחות בידה כיון שהיא עטופה כאבל לא תניח תפילין".

רוב  לברך מתוך  דנהגו  בברכת החמה  גם  "וא"כ  יצחק"69:  זו, כתב ה"מנחת  וע"פ סברא 
שמחה כמו בברכת הלבנה, כמבואר בפוסקים )עי' ס' ברכת החמה כהלכתא דינים ומנהגים 
אות כ"ה ומראה מקומות שם(, ואף דאבל מברך ברכת החמה, עי' שם )אות ס"ג(, מ"מ שאני 

אשה דפטורה מטעם דהוי מ"ע שהז"ג כנ"ל".

ונראה להשיב על דבריו:

א. בשו"ת חכם צבי70 כותב וז"ל: "כתב ר"י מיילר בשו"ת סי' קי"א וז"ל, איתא בשו"ת 
שבות יעקב חלק ב' בסי' י"א דיהיב טעמא לענין שהנשים אין מקדשות הלבנה, הואיל דאיתא 
כאבל,  עטופה  להיות  שצריכה  חוה  שנתקללה  קללות  מעשר  דאחת  ע"ב  ק'  דף  בעירובין 
ימי  בשלשה  הלבנה  לקדש  אסור  ואבל  בכי  ימי  בשלשה  כאבל  דהוי  אשה  גבי  שם  והאריך 
אבלות. ולדעתי אין זה טעם לשבח, דא"כ כל מצוות שנוהגות באבל ינהגו ג"כ באשה כל ימי 

חייה, וזה אינו ולא עלה ולא יעלה על דעת שום בר דעת".

ב. בהסכמת רבי יהושע הורוויץ לס' "בוקר יזרח" )הובא גם לעיל(, כותב: "רק לענין קידוש 
לבנה צריך להיות בשמחה . . לכך כיון דעטופה ואינה בשמחה אין לה לחייב עצמה, משא"כ 
בברכת החמה דלא מצינו דבעינן שמחה לא אכפת לן במה דהיא עטופה כאבל ויכולה לחייב 

את עצמה".
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72( ח"ח סט"ו.71( שער האותיות, אות ק'.

ענף ג
הנשים פגמו בלבנה

ממצוה  הנשים  מתרחקים  זה  שמטעם  בעיני,  "נראה  הלבנה:  קידוש  גבי  בשל"ה71  כתב 
זו אע"פ שמקיימין הרבה מ"ע שהזמ"ג כגון שופר ולולב, ולא ראינו מעולם נשים מקיימות 
הראשונה  האשה  גרמה  הלבנה  שפגם  מפני  התפילות,  בכל  נזהרות  שהן  אף  הלבנה  קידוש 
תיקון אח"כ שנתקנו  להם  הבושה, אע"פ שמצאו  ומתרחקים ממנו מפני  חוה,  דהיינו חטא 
בעגל שלא חטאו ולא שמעו להנחש הקדמון שהוא השטן והוא יצר הרע . . מ"מ האשה היא 
סיבה הראשונה שבא המסית לעולם, ואח"כ החזיקו אותו האנשים בעגל, ועדיין לא נטהרנו 

ולפעמים פגום ולפעמים מלא".

והקשה ה"מנחת יצחק"72, וז"ל: "אך דעדיין יוקשה מה תלוי פגם הלבנה בחטא האשה, 
ובפרט דחטא האשה הי' ביום ו' מבריאת העולם, ופגם הלבנה הי' ביום ד', כדכתיב במע"ב . . 
והשבתי דהנה אף שהענין הזה שייכים להבאים בסוד ד', מ"מ אפשר להסביר הענין, בדברי 

הספר לב ארי' שם, דאיתא שם אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה שמעטתי את הירח.

וע"ז כתב הלב ארי' וז"ל: "אף שדברים כבושים ונעלמים להבאים בסוד ד' עכ"ז לא אמנע 
הירח,  מיעוט  על  כפרה  להביא  בזה שנתחייבו  ישראל  דמה חטאו  עפ"י פשוטו,  ליתן טעם 
והוא כי בתשובת הלבנה שאמרה וכו' וכי בשביל שאמרתי דבר הגון אמעט את עצמי, נתקשו 
כיון דצריך למעט א' מהם, א"כ מאי חזית דדמא דידך סומק  המפרשים דמאי שאלה היא, 

טפי.

והיא תעמוד על מעמדה, ואולם הטעם שלא  ותירצו דשאלתה היא שיגדיל אור החמה 
נתן מקום הוא ית' לשאלתה היא פשוט לדעתי, דבאמת בתחילת הבריאה הי' מאור השמש 
גדול מאד למעלה, רק שנגנז האור ההיא מפני קלקול הדורות כמאמר רז"ל וירא ד' את האור 
כי טוב ויבדל וגו', ראה שאין העולם ראוי לכך גנזו לצדיקים לעתיד לבוא, ולכך שוב לא הי' 
באפשרי להגדיל אור החמה מאחר שכבר נקצב ע"פ חכמתו ית' שיעור ערך מאור החמה כפי 
ויותר מזה שוב אין העולם ראוי לכך, לזה הוצרך  שיעור הראוי לערך האדם לדורות עולם, 
והי' אור הלבנה כאור החמה, ואור  יזדככו הדורות נאמר  למעט הלבנה, ולכך לעתיד כאשר 
החמה יהי' שבעתים כאור שבעת הימים, שאור הלבנה תשאר על עמדה כמו שהיתה קודם 
מיעוטה, ואור החמה יגדל למעלה ראש, ולזה כאשר ראה הקב"ה דלא מייתבה דעתה, אמר 
לישראל הביאו כפרה עלי שמעטתי את הירח, שאתם אשמים בזה, לפי שאם הייתם מתקנים 
את מעשיכם, לא הי' צריך למיעוט הירח, רק שתשאר על עמדה, ואור החמה הגדיל כאור 
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74( ליקוטי תשובות סקמ"ו.73( ח"ה, ע' עא.

שבעת ימי בראשית כמו שיהי' לעתיד כשיתוקן חטא אדם הראשון ויתלבנו הדורות כן נזכה 
לראות בב"א כנ"ל בס"ד. עכ"ד. 

ודאתאן מהנ"ל, דבשעת מיעוט הירח כבר ראה הקב"ה קלקול הדורות, דעי"ז ל"ה אפשר 
להגדיל אור החמה, והוצרך למעט הלבנה, אשר כ"ז נגרם ע"י חטא אדם הראשון דחוה הי' 
דברי  וא"ש  כנ"ל,  הבושה  מפני  הלבנה  מקדשים  הנשים  אין  דלכן  השל"ה,  כדברי  הגורמת 
יונח לנו מה שלא נהגו הנשים לברך ברכת החמה ג"כ, ול"ק מש"כ  השלה"ק הנ"ל, ובהנ"ל 
החת"ס דהטעם הזה ל"ש בברכת החמה, דלפי הנ"ל היינו טעמא דלבנה, היינו טעמא דחמה, 
דאלמלא גרמת האשה לחטא אדה"ר לא הי' נגנז אור שבעת ימי בראשית, ולא הי' צריך למעט 
אור הלבנה, ושייך טעם השל"ה גם בברכת החמה, כן י"ל בדרך אפשר עפ"ד הלב ארי' הנ"ל. 
דברי  בזה  וצ"ע  שו"מ,  בלא  אפילו  החמה  ברכת  לברך  להנשים  אין  הנ"ל  דברינו  צדקו  ואם 

החת"ס שם".

החמה  לקידוש  יבואו  "אם  שם:  וממשיך  ח"א.  בשם  שלום"73,  ב"דברי  כתב  זה  וכענין 
יתעורר עליהם ח"ו החטא הקדום, דמאה"ע ראיתי בספרים שלא יבואו נשים קרוב למקום 
יש  החמה  קידוש  אצל  נמי  הכי  הקדום,  חטא  עליהם  יתעורר  שלא  כדי  הלבנה,  שמקדשים 

לחוש לסכנה שלא יתעורר עליהם חטא הקדום, וקיי"ל ספק סכנה להחמיר".

אך כתב לת' ע"ז בשו"ת חכם צבי74: ". . ועפי"ז ישבתי הש"ס בסנהדרין בסוף פרק היו 
בודקין )מב, א( דפליגי שם אמוראים על ברכת קידוש הלבנה, דחד אמר במערבא מברכי ברוך 

מחדש חדשים, א"ל האי נשי דידן נמי מברכינהו. 

כלומר דעיקר הטעם הוא משום דנשים פגמו פגם הלבנה, וא"כ למאן דאמר דלא מברכין 
רק עד פעולתו אמת ולא יאמר עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה, 
וזה הנשים נמי יכולות לברך שלא נזכר עדיין שום דבר בפגם הלבנה, ולהכי אמר אפילו נשי 
דידן נמי מברכין, כלומר פשטא דאותן הנשים שלא היו בפתקא של חוה וודאי יכולין לברך ג"כ 
ברכת הלבנה בנוסח זה דלא נזכר עדיין שום פגם הלבנה, אלא אפילו נשי דידן דהיו בפתקא 
יכולין לברך ברכת הלבנה בנוסח זה שלא הזכירו  של חוה דגרמו בפגם הלבנה, ואפילו הכי 

עדיין שום עסק פגם של הלבנה. 

ולהכי אמר בש"ס דצריך לברך בנוסח דידן שללבנה אמר עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם 
עתידים להחדש כמותה, ומזה יצא להשל"ה דעיקר הטעם שאין הנשים מקדשין הלבנה אף 
שהיא מצוות עשה שהזמן גרמא, שאינו מהראוי שתזכיר פגם של לבנה הואיל דהנשים היו 

עיקר הגרם בפגם של לבנה.
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75( וצ"ע לדינא, אי כוונת כ"ק אד"ש שאכן הנשים 
לא יאמרו פס' זה, או כיון שטעם זה בלא"ה לא שייך, 

וכדכתבנו, יאמרו הנשים בכ"ז פס' זה, וצ"ע.
76( או"ח ס"צ.

77( שבת עה, א.
78( ח"ד, סי"ח.

79( וכ"כ בשו"ת "שם משמעון" )ח"ב, ס"ג(.
80( ח"ב סי' י"ג.

ועי"ז חדשתי דין חדש לענין שמקדשין את החמה ביום ד' ניסן מכ"ח שנים לכ"ח שנים 
לי  וכתב  זצ"ל  צבי  חכם  הגאון  לי  והודה  באותה שעה,  דנתלו המאורות  הואיל  בפעם אחת 
דבזה  המאורות,  שניתלו  בזמן  ישראל  כל  עם  החמה  שתקדש  הרבנית  לזוגתו  צווה  שעי"ז 

הברכה לא נזכר שום דבר בפגם הלבנה". עכ"ל. 

ועוד, דכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הביא )בשיחת ש"פ תזריע תשמ"א( טעם זה 
וסיים: "אבל זה אינו טעם מדוע הנשים אינן עושות ברכת החמה, שלא יאמרו בברכת החמה 

את הפסוק )"והיה אור . . החמה יהי שבעתיים"(, ושהנשים אכן יברכו75"

ענף ד
נשים אינן בחישוב כוכבים ומזלות

כתב בשו"ת מהר"ם שיק76 ע"פ דברי הגמרא77: "אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן 
מנין שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות – שנאמר ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם 
ובינתכם לעיני העמים איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים – הוי אומר זה חישוב תקופות 

ומזלות". 

וממילא כותב במהר"ם שיק שכיון שאין חכמה לאשה, וגם אינה במצות לימוד, לכן לא 
נהגו לברך ברכת החמה.

מחשבים  שאחרים  להו  דתסגי  לפע"ד  מחוור  "ואינו  לדחות:  כתב  יחוו"ד78  בשו"ת  א. 
יודעי העתים. דהא לאו כולי עלמא גמירי  ידיעת החכמים  והן רק מברכות על פי  ויודעים, 

חשבון התקופות, ורוב העולם סומכים על ידיעת הבקיאים בדבר"79.

וז"ל: "ולכאו' נוכל להביא ראיה שלענין ברכות יש  ב. בשו"ת תפארת מהרשי"ם80 כתב 
שכתבו  וכמו  לברך  יכולין  נשים  "ולפי"ז  ומסכם:  בראיות,  שם  ומאריך   ,"  . . לאשה  חכמה 

הפוסקים.

ענף ה
משום צניעות

"עומר  וז"ל  החמה.  ברכת  ולברך  לצאת  לנשים  אין  צניעות  דמשום  הטעם,  כתבו  כו"כ 
השדה": "דכל מצוה שנוהגת בשווקים וברחובות כמו קידוש לבנה או קידוש החמה נמנעות 
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81( ח"ג ס"ח.
82( אהע"ז סי' כ"א.

83( או"ח סל"ד.

והנשים  האנשים  שיתאספו  נכון  ואינו  פנימה,  מלך  דבת  כבודה  דכל  צניעות  משום  הנשים 
וכיון שהן פטורות מדינא, רק שיש מ"ע שהזמ"ג שהכניסו עצמן בכלל החיוב, מ"מ  בשוק, 
במצוות כאלו יכול להיות שיבואו לכלל פריצות עי"ז, ואינו מדרך המוסר להתאסף אנשים 
ונשים ברחובות ובשווקים, כך נמנעו לגמרי". וכן כתב החבלים בנעימים81 ואום אני חומה82, 

וכן כתבו רבים.

הנ"ל אחר  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחה  וכפי שכותב  אינו,  זה  אבל טעם 
שמביא הטעם הנ"ל, וזלה"ק שם: "אבל עכשיו הטעם אינו מונע מלעשות ברכת החמה היות 
שהענין של "כל כבודה בת מלך פנימה" יש לו כוונה אחרת עכשיו )ממה שהיה פעם שהפי' 
בזה היה שהנשים ובנות בישראל יישארו בבית ולא ייצאו אף פעם לרחוב( – וכפי שרואים 
בפועל שמנהג ישראל הוא שנשים ובנות הולכות להתפלל בבית הכנסת תפילה בציבור, הגם 
ש"כל כבודה בת מלך פנימה", ופעם לא נהגו כך ומעשה רב . . מכ"ז מובן ש"כל כבודה בת 
בישראל  ובנות  שנשים  הכוונה  הייתה  אז  פעם:  מאשר  אחר  פי'  היום  לו  יש  פנימה",  מלך 
יישארו בבית ולא ייצאו לעולם לרחוב, משא"כ היום "פנימה" כולל גם את ביהכנ"ס וביה"ס, 
ולא רק שאי"ז סותר ל"כל כבודה בת מלך פנימה", אלא זה שומר בכל התוקף את הענין של 

"כל כבודה בת מלך פנימה". וממשיך ומבאר זה כ"ק אד"ש בארוכה ע"ש.

ענף ו
היכא דאיכא ברכה בלבד, אין רשאיות לברך

טעם נוסף כתב ה"כתב סופר"83: ". . והפשוט דביש בה מעשה כיון דמעשה עצמה רשאי 
לעשות, ויש בה מצוה ושכר דא"מ ועושה שפיר מברכת וגם על מעשה המצוה שצוה ה' לאנשים 
,ויש לה ג"כ מצוה ושכר כא"מ ועושה, אבל כל שליכא מעשה כלל רק הברכה היא המצוה, 
אינן רשאות לברך ברכה זו שהיא היא המצוה עצמה, דלא ניתן לה מצוה זו ואין רשאי לעשותה 
כא"מ ועושה, דאין רשאי לברך ברכת רשות אם אין בה חיוב . . לכן נ"ל בכונת ש"ס דנשים 
לא מברכי' ברכה דלא מברכו על מ"ע שהז"ג רק כדאית בי' מעשה או שיש מצוה באמירת פה 
באמירת הגדה, אבל כל שיש רק ברכה והיא המצוה אינן רשאות לברך, ופשיטא דוקא בשו"מ 
אינן רשאות אבל בלא שו"מ ליכא קפידא כלל דליכא וצונו וליכא שו"מ . . דאפי' מאן דס"ל 
דנשים מברכות על מ"ע שהז"ג היכא דהברכה המצוה עצמה אינן רשאות לברך . . דסוברים 
דמברכו' בשו"מ צריך ע"כ לחלק בין ברכה דאית בה מעשה, ובין ברכה דליכא רק הברכה".

הנשים  יכולות  בלבד,  ברכה  אלא  מעשה  בה  שאין  מצוה  שגם  כתבו,  הפוסקים  רוב  אך 
לברך עליה, כמו שמברכות על כל מצ"ע שהזמ"ג אע"פ שאינן חייבות בה. וכמו שפסק אדה"ז 
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85( פ' בא דף לא.84( סי' רצו ס"ט.

בשולחנו84: "הנשים עצמן רשאיות להבדיל לעצמן, אף אם הן פטורות כמו שהן יכולות לברך 
על כל מ"ע שהזמ"ג שמקיימות שאינה ברכה לבטלה", ושם ג"כ יש רק ברכה בלא מעשה. 

ובענין זה יש להאריך הרבה, ועוד חזון למועד.

ענף ז
מפני הסוד

החמה  ברכת  על  מברכות  הנשים  שאין  מה  הסוד,  ע"פ  טעם  שזהו  כתב  לב85  בייטב 
והלבנה.

והנה טעם זה אין צריך לתשובה, דמי גדול לנו יותר מכ"ק אד"ש דהתיר לנשים לברך על 
החמה. 

ובפרט  כלום למעשה בפועל  ולא  אין בהם  הני הטעמים,  דכל אותם  ברור,  נמצא  וא"כ, 
למנהגנו, וא"כ גם לדעת בעל היבי"א, שאוסר לנשים לברך ברכת החמה מפני טעמים שונים, 
ולא מצד עצם גדר הברכה עצמה, ומטעם שלנשים אסור לברך אמ"ע שהזמ"ג, וכמו שהוכחנו, 
אלא מצד טעמי אחריני, הנה מכיון שהוקשו מאוד כל טעמים אלו מסתברא שגם הוא יודה 

שמותר לנשים לברך בעצמם ברכת החמה.

וכש"כ שיוכלו לברך ברכת החמה, ע"פ חכמי אשכנז, דבכל מ"ע שהזמ"ג, נשים יכולות 
יכולות  "וציונו",  שאין  היכן  ספרד,  חכמי  שאר  לדעת  וגם  "וציונו",  שיש  אף  עליהם  לברך 

הנשים לברך, וכפי שכתבנו לעיל באריכות.

ט
שקו"ט אם יש חיוב לנשים לברך ברכת החמה

והנה, ע"פ הנ"ל, הוכחנו דמותר והרשות בידי הנשים לברך, על מ"ע שהזמ"ג שאין בהם 
"וציונו" בלא שום פיקפוק, וגם בברכת החמה יכולות לברך, וכדלעיל בארוכה.

אבל יש שרצו לחלק בין מצוות התלויות במציאות, דלא מיקרי מ"ע שהזמ"ג, למצוות 
בתוך  )וכפי שהזכרנו  מסוים  בזמן  דוקא  שיהיו  חכמים  עליהם  אלא שגזרו  עת  בכל  דשייכי 
דברינו למעלה(. וע"פ דבריהם זהו חיוב גמור על הנשים לברך ברכת החמה וברכת האילנות 

וכו', שאי"ז נק' מ"ע שהזמ"ג. ונרחיב מעט בסברא זו.

חילוק זה הביא ה"טורי אבן" עמ"ס מגילה, שם אומרת הגמרא שהטעם שאשה פטורה 
והקשה  בארץ.  חלק  אין  ולאשה  לי",  נתתה  אשר  האדמה  "ואת  שנאמר  הוא  מביכורים, 
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87( או"ח סי' קצג.86( בקו"א אות כ"ו.

הטו"א וז"ל: "וכ"ת אפי' למאי דפי' דמקרא ביכורים נוהג נמי בלילה, אפ"ה תקשי ל"ל קרא 
לפטו' אשה ועבד מאשר נתת לי. הא מ"מ ה"ל מ"ע שהז"ג דנשי' פטורות. דהא תנן בפ"ק 
 דביכורים מהחג ועד חנוכה מביא ואינו קורא. לק"מ דולטעמיך הא מן החנוכה ואילך אינו מבי' 

לגמרי".

ומת': "אלא מאי אית לך למימר דלא מיקרי מ"ע שהז"ג אלא מצוה שאינו נוהג בכל זמן 
לחוד  בימים  אלא  בלילות  נוהג  שאינו  א"נ  למצותן.  מיוחדים  ימים  שיש  כמצו'  עצמו  מצד 
מגזה"כ. אבל הא דמן חנוכה ואילך אינה זמן הבאה אינו מצד עצמן של הימים שגורמין שאינן 
בני הבאה. אלא דבר אחר גורם להם שאין מצויין על פני השדה ולא פוטרן הכתוב מן הבאה 
מצד עצמן של הימים אלא מפני דבר אחר. ואלו הי' מצויין עוד על פני השדה הי' הימים בני 
הבאה . . ואילו היו זמן קצירה ולקיטה אחר החג נמי הי' הימים מצד עצמן בני קריי'. הילכך 
לאו מ"ע שהז"ג הוא". וא"כ מחלק שם בין מצוה שהזמן גרמא, או שא"א לקיימה אלא אז, 

שנשים חייבות בה.

וז"ל: "נראה לי דנשים חייבות ג"כ ולא הוי מ"ע שהזמן  ובשו"ת מהרי"ל דיסקין86 כתב 
גרמא כברכת לבנה, דאינו רק לפי שלא נמצא רק בעת ההיא, משא"כ בלבנה אחר חצי החדש 
אף שהיא במילוי זה מ"מ אין מברכין, ותלי בזמן. ועוד, דברכת עושה בראשית כללא הוי וזה 
א' מפרטיו, והרי רואה ים הגדול ג"כ מכללו". וא"כ, לדעתו, כיון שהזמן אינו הגורם לברכתן, 

למרות שמציאותם תלויה דוקא בזמן, אינן נחשבות למ"ע שהזמ"ג.

וז"ל: "ולדעתי הוא תמוה מאד, ואין לזה ענין  וכן תמה ה"חכמת שלמה" בסי' תכו שם 
למצות עשה שהזמן גרמא, שכלל זה לא נאמר אלא במצוה שקיימת תמיד מצד עצמה בכל 
אלא  עת,  בכל  לקיימה  אפשר  המצוה  גוף  שמצד  לולב,  סוכה  תפילין  כגון  זמן,  ובכל  ענין 
שהתורה הגבילה זמן לכל מצוה שתהיה רק בזמן מסויים, הלכך הנשים פטורות, אבל הלבנה 
שמניעת ברכתה אינה מפני הזמן, אלא המניעה מגוף המצוה, ואם בירך עליה פעם אחת שוב 
אינו מברך עליה פעם אחרת, לא שייך בזה ענין מצות עשה שהזמן גרמא. וכדין פרי חדש 

שמתחדש בכל שנה, שמברכים עליו שהחיינו וכו'". 

וכ"כ בשו"ת האלף לך שלמה87: "ובחידושי תמהתי עליהם דמ"ע שהז"ג לא הוי רק אם גוף 
המצוה שייך בכל יום בשנה, ואין מניעת קיומה רק מכח הזמן, בזה נחשב מ"ע שהז"ג, אבל 
בלבנה אין המניעה מכח הזמן, רק מכח גוף הלבנה שאינה מתחדש רק מחודש לחודש, ול"ש 
לברך אחר שכבר הולכת וחוסרת, והוי כאלו לא הי' לבנה מעולם, וא"כ אין המניעה מכח הזמן, 

ולכך ל"ש לומר דהוי מ"ע שהז"ג". 
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88( בקונטרס שערי מזרח פרק ז'.
89( ח"א קיח.

90( סימן מג – מה.
91( דף קכד.

92( סנהדרין מב, א.
93( או"ח סי' קו.

94( ראה בקובץ "אור המאיר", ניסן תשס"א.

וכן כתב ב"בוקר יזרח"88, ושו"ת הר צבי89, וכן כתב בשו"ת יין הטוב90, ובס' הליכות ביתא91, 
ובעוד הרבה.

ומוכיחים דבריהם מהמאירי92: נאמר בסנהדרין )מב, א( "א"ל רב אחא לרב אשי במערבא 
אשר  אמ"ה  בא"י  כדר"י  אלא  מברכי,  נמי  דידן  נשי  האי  א"ל  חדשים,  מחדש  ברוך  מברכי 
במאמרו ברא שחקים וכו' בא"י מחדש חדשים". וכתב שם המאירי: "הרואה לבנה בחידושה 
מברך בא"י אמ"ה אשר במאמרו ברא שחקים וכו', ונשים ועמי הארץ שאינם יודעים לברך 

מברכין בא"י אמ"ה מחדש חדשים". 

ומדוע לדעת המאירי מברכות הנשים על הלבנה בחידושה, והרי לכאו' זוהי מ"ע שהזמ"ג? 
אלא ודאי כיון שקידוש הלבנה אינה מ"ע שהזמ"ג, אלא רק ששייכת בזמן מסויים.

ובס' "ברכת ה'", הביא ראי' מהא דלדעת כמה ראשונים )רבינו אפרים ורבינו מנוח, ולפי 
כמה מהמפרשים גם הרמב"ם( איסור ברכה שאינה צריכה הוא דאורייתא. וא"כ איך בירכו 
הנשים בזמן הגמרא על קידוש החודש בא"י אמ"ה מחדש חדשים )סנהדרין מב, א שהבאנו 
תשא  לא  איסור  על  עוברות  שהזמ"ג  מ"ע  היא  אם  והרי  הנ"ל,  הראשונים  לדעת  לעיל(, 
דאורייתא, שהיא ברכה שאינה צריכה. אלא ודאי לדעת הראשונים הנ"ל אין ברכת הלבנה נק' 

מ"ע שהזמ"ג ומטעם דילן. וא"כ י"ל ג"כ בברכת החמה.

"נשים פטורות –  וז"ל:  סי' תכ"ו(  )או"ח,  וכן מוכח מהמג"א  זו,  ויש שחלקו על סברא 
דמ"ע שהז"ג הוא ואע"ג דהם מקיימות כל מ"ע כגון סוכה מ"מ מצוה זו אין מקיימים מפני 
שהם גרמו פגם הלבנה )של"ה( עמ"ש ססי' רצ"ו ובסנהדרין פ"ה אמרי' על ברכת הלבנה הני 
נשי דידן נמי מברכי משמע קצת דמברכין ואפשר דל"ד נשים אלא לישנא בעלמא נקט". וא"כ 

מבואר להדיא שאף בברכת הלבנה שתלוי' במציאות, מיקרי מ"ע שהזמ"ג.

וכן פסק אדה"ז93: "הנשים פטורות מכל מ"ע שהזמ"ג אפי' היא מדברי סופרים, כגון הלל 
וקידוש הלבנה", היינו שאין אנו מתחשבים במה שהיא תלויה במציאות.

וכן העלה ב"משנת רבי בנימין" )הובא לעיל(, שכלל מסור בידינו שכל מ"ע שהזמ"ג אשה 
פטורה, מנין לנו לחלק בין שהמצוה מצד עצמה, לבין שדבר צדדי גורם לה. 

ועל קושיית הטו"א בחגיגה, שהכריחתו לחלק בין מ"ע התלויות במציאות, למ"ע שהזמ"ג, 
השיבו94 שתוס' לא ס"ל כן. דבפסחים )לח, ב( כתבו התוס' וז"ל: "הקשה רבינו נסים א"כ היכי 
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95( בס' פי כהן "קונטרס קידוש לבנה", ע' תקנט.
96( קידושין כט, א ויבמות עב ,ב.

97( ברכות כ, ב.

98( חו"מ ח"ב סי' מז.
99( חאו"ח, סנ"ו.

ממעט ביכורים מבכל מושבות, והא ביכורים הוו חובה הקבוע להן זמן בזמן שמחה דמעצרת 
ויש לומר  וגבעון כמו פסחים שהיו קריבים לכ"ע,  בנוב  וקורא, א"כ קריבים  עד החג מביא 
דביכורים הואיל ויש להם זמן גדול כל כך, לא חשיב זמן קבוע, ורשב"א מפרש דמשום הכי הוו 

ביכורים חוב,ה שאין להן זמן קבוע, כיון שאם אין לו פירות לא יביא ביכורים".

וא"כ מש"ה לא הוי מצות ביכורים מ"ע שהזמ"ג, ולא מפני החילוק שהביא בטו"א.

ועוד הקשו95 על הטו"א, ממה שהקשו תוס'96 דלמה לי קרא שאשה פטורה מלמול, תיפוק 
ליה דמ"ע דהזמה"ג הוא. ותי' תוס', דכיון דמהיום השמיני ואילך אין לה הפסק לאו זמן גרמא 
הוא. ומכאן משמע, שאף דזמן של היום השמיני אינו דין במילה, אלא בתינוק, מ"מ שפיר 
יש להקשות על הטו"א, מהגמ'97 לענין ברכת המזון, דאי' שם  ועוד  חשיבא מ"ע שהזמ"ג. 
דקס"ד דהואיל וכתיב בתת לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לשבע, כמ"ע שהזמ"ג דמי. 
והקשו, דאי בעינן דין זמן הרי שאין מקום לקס"ד כלל. אלא ע"כ כל שהמצוה מיוחדת לזמן 
מסוים, אף שאינו מחמת הדין אלא מחמת המציאות, חשיבי מ"ע שהזמ"ג. ולכן קס"ד שיהי' 
ליה למצוה של  דסוכ"ס משכת  הוי מ""ע שהזמ"ג משום  דלא  וקמ"ל  כמ"ע שהזמ"ג,  דינו 

ברכהמ"ז גם שלא בזמן ערב ובוקר, ע"ש.

וכן חלק על יסוד זה דהטו"א, באגרו"מ98 וז"ל שם: "דזמן גרמא סברי שנחשב אף שהוא 
מחמת דליכא המציאות לזה, ול"ד לפרי חדש שליכא זמן מיוחד לכל הפירות דיש שנגמרים 
בזמן זה ויש בזמן . . שבכל יום בשנה שייך שיגמרו איזה פירות, דהרי תלוי מתי נזרעו דאפשר 
ליזרע בכל יום מהשנה, וממילא נגמרו כשבא הזמן שצריך מזריעה עד שיצמחו, עד שיהיו 
לברכת  זמן  שליכא  שנמצא  יש  פירות  מיני  הרבה  וכן  מהשנה,  יום  בכל  ג"כ  ליתלש  ראויין 
שהחיינו דפירות, אבל באיכא זמן קבוע אף שהוא מצד דליכא המציאות נמי נחשב זמן גרמא. 
וגם הא חג הפסח דמה שנצטוינו לחוג בט"ו בניסן משום דלא שייך ביום אחר מהשנה, וכן 

פורים וחנוכה ומ"מ הם בדין זמן גרמא". 

שקיי"ל  והשל"ה,  המג"א  אחר  הנגררים  והמפרשים  הפוסקים  רוב  בפשטות  הבינו  וכן 
שברכת החמה )והלבנה(, היא מ"ע שהזמ"ג, ולא מחלקינן בין הזמה"ג מחמת תקנת חכמים או 
מחמת המציאות, וכן כתב בשו"ת חת"ס99, לענין ברכת החמה )הובאו דבריו ע"י כ"ק אד"ש, 

וראה להלן(. ובשו"ת אור פני משה )סי"ד(, ובשו"ת הריב"א )סט"ז(, ועוד.

וכן נראה להוכיח שזוהי דעת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, דבשיחת ש"פ תזריע 
תשמ"א כותב גבי חיובם של נשים בברכת החמה וזלה"ק שם )אות פד ואילך, הנחה בלתי 
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מוגה( "בענין זה של ברכת החמה ישנה שקלא וטריא האם נשים מברכות או לא, ומביאים ע"ז 
סברות לכאן וסברות לכאן . . וכמו שהחת"ס אכן כותב "לא ידעתי מאי טעמא לא נהגו נשים 
זו )דברכת החמה( ולא שייך הכא הטעם שכתב בברכת הירח שהנשים גורמות  לברך ברכה 
מיעוט הירח, וזה לא שיך הכא כו'", וכמו שפירשו . . שהכוונה בזה היא שהחתם סופר כותב 
ש"לא ידעתי מאי טעמא לא נהגו הנשים לברך ברכה זו", היא – מאחר ואע"פ שהנשים הם 
פטורות ממ"ע שהזמן גרמא, אבל אעפ"כ הן נוהגות והן מהדרות ומדייקות לקיים את המצוות 

שהם אינם מחוייבות בהן". עכלה"ק.

ומדבריו אלו משמע שאין חיוב על נשים לברך את ברכת החמה, ומהכא משמע דלא ס"ל 
החילוק בין מ"ע שהזמ"ג, או שנוהגת מצד הטבע, דא"כ הרי זה חיוב על הנשים לברך ברכת 

החמה. ודו"ק.

ובין הספרדים, מותר לנשים  בין האשכנזים  רובם ככולם של הפוסקים,  לסיכום: לדעת 
לברך ברכת החמה, ללא כל חשש, אך אין עליהן חיוב, וכדברי כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א.
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1( שמות כה, א.
2( צפע"נ מהדו"ת ד"ג.

ראיות  מביא  פ"ז  בסי'  פ"ח.  פ"ז  סי'  3( חחו"מ 
התוצאה:  הוא  שהעיקר  החקירה  למסקנת  בהרחבה 

חובת  של  הצדדים  בשני  בהרחבה  דן  פ"ח  בסי'  שיהי'. 
הציבור או היחיד בבנין ביהמ"ק, יעו"ש.

4( שבת קיט, ב.

בגדר החיוב ד"ועשו לי מקדש"

הרב מנחם מענדל הראל
ר"מ ומשגיח בישיבה

א
חקירת הרוגוצ'ובי בגדר מצוות "ועשו לי מקדש" 

בנוגע למצוה ד"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"1, שזהו הציווי על בנין המקדש, חוקר 
 . . וז"ל: "רק דנ"מ אם המצוה היא העשוי' או המצוה שיעשה, או שיהי'  הגאון הרוגוצ'ובי 
והך דשבת אין מבטלין תינוקות של בית רבן ואפי' לבנין כו' . . וזה תליא גבי בית המקדש אם 

המצווה היא הבניין או שיהי'2".

היינו שחוקר בגדר חיוב מצוות בנית בית המקדש שניתן לפרשה בג' אופנים:

א. "העשויה" – היינו שהמצוה היא מצוות הציבור שיבנו את ביהמ"ק. 

וענין  ביהמ"ק.  את  לבנות  ישראל,  מבני  כאו"א  על  אישית  חובה  היינו   – "שיעשה"  ב. 
זה נפעל עי"ז שכ"א משתתף בבניית ביהמ"ק בפועל, או ע"י שלוחים שבונים את ביהמ"ק 

בשליחות כל עם ישראל.

ג. "שיהי'" – היינו שאין ענין כלל בבניה של ביהמ"ק, והעיקר היא התוצאה שיהי' בית 
מקדש מקום להשראת השכינה, וכל הבניה היא רק הכשר מצוה. 

ב
ביאור ה"דברי יציב" בצדדי החקירה 

והנה בהסברת חקירה זו דן בהרחבה בשו"ת דברי יציב3, ומביא ראיות לכאו"א מהצדדים: 

. . אין  דהנה איתא בגמ'4: "אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן 
מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש". ולכאורה מדוע זקוקה הגמ' לנמק 



שערי ישיבה448

5( קידושין מב, א.
6( לה, א.

7( ב"מ עא, ב.
דפי'  זאת  להוכיח  אין  התוס'  פי'  שלפי  8( ולהעיר, 
"יש מן החכמים שאומרים כי חפר מחילה תחת הקרקע 
הכהנים  והרגישו  גדול.  כהן  עבודת  שיראה  עד  בקדש, 
שמו".  על  הלשכה  אותה  וקרא  ומצאוהו,  בחפירה 
חפר  רק  אלא  עצמה,  הלשכה  בנה  הגוי  אין  ולפי"ז 
אינו  גוי  התוס'  שלדעת  לומר  וניתן  תחתיה.  מחילה 
ובנין  שליחות.  בר  שאינו  לפי  הבית,  את  לבנות  יכול 

הבית חייב להיות ע"י שלוחים של כל עם ישראל, לפי 
 שהחיוב של ועשו לי מקדש", הינו חיוב פרטי כאופן הב' 

הנ"ל. 
9( פ' ויקהל עמ' 242.

משום  זאת,  הוכחה  דוחה  יציב"  ה"דברי  10( אך 
שליחות.  בר  בצלאל  היה  ח'  בגיל  שאף  להיות  שיכול 
משום שבדורות הראשונים היו ממהרים לגדול ולהביא 
שערות מוקדם, כפי שכתב התוס' )סנהדרין סט, א ד"ה 

בידוע(.
11( ברכות נה, א.

את ההלכה שלא מבטלים תינקות של ב"ר כדי לבנות את ביהמ"ק, בגודל מעלת לימודם, והרי 
אף בלאה"כ לא ניתן לצרפם לעבודת ביהמ"ק,  משום שכדי לבנות את ביהמ"ק צריכים להיות 
שלוחים של כל עם ישראל, וקטנים אינם ברי שליחות5. אלא מכאן מוכח שהחיוב לבנות את 
ביהמ"ק, אינו חיוב פרטי על כאו"א מבנ"י, אלא הוא חיוב כללי על הציבור לבנותו, ולכן, גם 
קטנים למרות שאינם ברי שליחות יכולים לבנותו. אך בפועל אין מבטלין אותם לצורך הבני', 

מפני גודל מעלת לימודם שעליהם העולם מתקיים. 

ביומא6  מהגמ'  ג"כ  מוכח  הציבור,  חובת  הוא  ביהמ"ק  את  לבנות  שהחיוב  הנ"ל,  ענין 
ופי'  אמגושא"  פרוה  יוסף:  רב  "אמר  בביהמ"ק:  שהייתה  הפרוה  בית  לשכת  על  שמספרת 
רש"י: "מכשף אחד בנאה, ושמו פרוה". ולכאורה כיצד גוי יכול לבנות לשכה בביהמ"ק, והרי 
בוני הבית מחויבים להיות שלוחים של כל עם ישראל, ואין שליחות לנכרי7. אלא אף מכאן 
ההוכחה שאין חיוב פרטי לכאו"א מבנ"י לבנות את ביהמ"ק, אלא זהו חיוב כללי על הציבור. 

שלכן גם גוי יכול לבנות את ביהמ"ק8, אף שגוי אינו יכול להיות שליח. 

כמו"כ מוכיח זאת ה"דברי יציב" מהא דהובא באלשיך9, שבצלאל היה בן ח' שנים כשבנה 
את המשכן. וממילא מוכח שלא היה שלוחם של בנ"י, שהרי קטן לאו בר שליחות10 כנ"ל. 

וממילא מובן שהחיוב לבניית הבית הוא על הציבור.

אך הנה כתב ה"דברי יציב" להוכיח גם כפי אופן הב', שהחיוב הוא חיוב פרטי על כאו"א 
לבנות את ביהמ"ק. דהנה איתא בגמ'11: "ראו קרא ה' בשם בצלאל. אמר לו הקדוש ברוך הוא 
למשה משה, הגון עליך בצלאל? אמר לו רבונו של עולם, אם לפניך הגון – לפני לא כל שכן? 
אמר לו אף על פי כן, לך אמור להם. הלך ואמר להם לישראל הגון עליכם בצלאל? אמרו לואם 

לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך הוא הגון – לפנינו לא כל שכן?". 

וגו'. למדו לומר שא"ל הקב"ה  וז"ל: "אמר משה לישראל, ראו קרא ה'  ופי' המהרש"א 
שיאמר כן לישראל ראו, דהיינו אם הגון למנותו ולהנהיגו עליהם באימה. והשיבו גם כן אם 

הגון בעיני הקדוש ב"ה שלא ישתרר עלינו, גם לפנינו הגון שתהא אימתו עלינו לקבלו". 
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12( וכן פי החתם סופר בשו"ת חושן משפט סי' יט.
13( שמות לט, לב.

14( פקודי יא.
15( סוכה מא, א. ד"ה "אי נמי".

16( ח"א כח, א.

17( חגי ב, ט.
18( מגילה פ"א, הי"א.

19( ויק"ר פ"ט, ו. 
20( הלכות מלכים פי"א, ה"א. 

21( חי"ח ע' 418.

כלומר שהקב"ה ציוה את משה, שישאל את בנ"י האם הגון בצלאל להנהיגם. ובנ"י השיבו 
שאם אצל הקב"ה הוא הגון, אזי בודאי גם לפנינו הוא הגון12. והנה מזה שהקב"ה ציווה על 
משה שישאל את בנ"י אם הם מסכימים שבצלאל ינהיגם, מובן מזה שבצלאל היה שלוחם של 

כל עם ישראל. ומכאן ההוכחה, שיש חובה אישית על כאו"א מבנ"י לבנות את בית המקדש.

וכן כתב ה"אור החיים" על התורה13 וז"ל: "ויעשו בני ישראל, והגם שלא עשה אלא בצלאל 
וחכמי לב, שלוחו של אדם כמותו, וכאילו כל ישראל עשו. והגם שלא מצינו שעשה בצלאל 

אלא במאמר ה' ולא הם שלחהו, אעפ"כ הרי הסכימו עליו". 

ג
מסקנת הדברי יציב בחקירה הנ"ל ושקו"ט בדבריו

 – הג'  כאופן  הוא  מקדש"  לי  "ועשו  שמצוות  יציב"  ה"דברי  כתב  דמילתא,  למסקנא 
"שיהי'" ביהמ"ק מקום להשראת השכינה, אך בכדי שיהי', פשוט שצריכים לבנותו. אך אין 
הוא מהמדרש תנחומא14,  לזה  והוכחה  בלבד.  רק הכשר מצוה  כי אם  הבניה חלק מהמצוה, 
שאנו  העתיד  "מקדש  רש"י15:  כתב  וכן  הקב"ה.  ידי  מעשה  הוא  השלישי  שביהמ"ק  שכתב 
מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים, שנאמר מקדש ה' כוננו ידיך". וכן בזהר16 לומד 
מהפסוק17: "גדול יהי' כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון", שביהמ"ק השלישי – "האחרון" 
יבנה ע"י הקב"ה, ולכן יהי' קיים לדורי דורות. דמזה שהמקדש דלעתיד לא יבנה ביד אדם, 

מוכח שהמצוה היא "שיהי'" בית מקדש ואין חיוב לבנותו.

ע"י  יבנה  השלישי  הבית  בנין  שאף  בירושלמי18  איתא  דהנה  זו,  בהוכחה  להעיר  יש  אך 
אדם. וכן איתא במדרש19. וכך נפסק להלכה ברמב"ם20, שהמלך המשיח בונה את ביהמ"ק. 

ובלקו"ש21 מתווך כ"ק אד"ש מה"מ בין ב' דעות הנ"ל בב' אופנים: 

א. שהחלק מבית המקדש שיודעים כיצד לבנותו ע"פ המבואר במס' מדות, חלק זה יבנה 
בידי אדם. אך שאר החלקים שאינם מפורשים ומבוארים, יבנו ע"י הקב"ה.

ב. שכל בית המקדש )גם מה שאינו מפורש ומבואר ורק למשיח יתגלה כיצד לבנותו(, 
יבנה ביד אדם. ובית המקדש שלמעלה, יתלבש בתוך ביהמ"ק שלמטה, ע"ד האש שלמעלה 

שמתלבשת באש שלמטה.
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בלקו"ש  נסמן   .61 הערה   98 ע'  חי"א  22( לקו"ש 
חי"ח שם. 

23( ב"ב נג, ב.
24( לקו"ש חכ"א ע' 147.

25( והנה בלקו"ש חי"ג )ע' 84 הע' 36( נמצא תיווך 
 - וי"ל בין ב' מחז"ל הנ"ל  וזלה"ק:  נוסף בין ב' בדעות 
ע"פ סוגיית סנה' )צח, סע"א( ביישוב כתובים  - דלא 
איך  ויל"ע  הקב"ה".  ע"י   - זכו  בנ"א,  ע"י  נבנה   .  . זכו 

יסתדר עם ביאורנו בפנים, במצב של זכו, שאז אין כל 
פעילות בני' בידי אדם. אך ראה שיחו"ק תשל"ו ע' 526 
-525, שמבאר שגם לתיווך זה בין זכו ללא זכו, נצטרך 

לתיווך שלפיו השערים יועמדו בידי אדם.          
26( ח"ל ע' 118 ואילך.

27( פ"א, הי"ב.
28( פ"ב, ה"ב.

29( ספה"ש תשנ"ב ח"א ע' 383 ואילך.

ובמ"א22 מסביר כ"ק אד"ש מה"מ תיווך נוסף בין ב' הדעות הנ"ל והוא: שבית המקדש ירד 
מלמעלה, ורק הדלתות ש"טבעו בארץ" שהם נעשו ע"י אדם, יעלו ויתגלו ויעמידום במקומם, 
ועי"ז יחשב כאילו בנו את כל הבנין. כדאיתא בגמ'23 "הבונה פלטרין גדולים בנכסי הגר, ובא 

אחר והעמיד להן דלתות – קנה". 

הג'  אופן  כפי  היא  מקדש"  לי  "ועשו  של  שהתכלית  שהגם  לומר,  נראה  הנ"ל  כל  ע"פ 
"שיהי'" בית המקדש, מקום להשראת השכינה, וכפי שכותב כ"ק אד"ש מה"מ24 שכל ענינו 
של המשכן אינו עצם הבניה שלו, אלא כשמו כן הוא "משכן" מקום להשראת השכינה, וכל 
עוד השכינה אינה שורה במשכן, אין כל ערך למשכן, אעפ"כ חייבת להיות בנייתו ע"י מעשה 
בנ"י, וישנו חיוב על הציבור לבנותו )כפי אופן הא' – "העשויה25"(. וענין זה נפעל דוקא ע"י 
כאו"א מבנ"י )כפי אופן הב' בחקירה הנ"ל – "שיעשה"(. ולכן אף שביהמ"ק השלישי ירד מן 

השמים, אעפ"כ יבנה גם ע"י אדם כפי התיווכים הנ"ל. 

ד
ביאור חקירה הנ"ל ע"פ ביאורי כ"ק אד"ש בגדר בנין ביהמ"ק

וי"ל הביאור בזה ע"פ המבואר בלקו"ש26, על דברי הרמב"ם בהלכות בית הבחירה27 ש"אין 
מבטלין תינוקות של בית רבן לבנין", דלכאורה כבר כתב זאת בהלכות תלמוד תורה28, ומדוע 
כפל זאת שנית כאן. ומבאר, שזהו מפני שכאן רוצה הרמב"ם לחדש, שהלכה זו אינה רק פרט 
בהלכות ת"ת, אלא ענין זה הוא חלק מהחפצא של בניין בית המקדש, היינו שמצד ענינו של 
בית המקדש, אין מקום לבטל תינוקות מלמודם. עפ"ז מחדש כ"ק אד"ש מה"מ דזה שכתב 
הרמב"ם באותה הלכה ש"הכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם אנשים ונשים כמקדש 
המדבר", אין זה חיוב פרטי על הגברא לבנות את ביהמ"ק, שהרי החיוב הוא כנ"ל על הציבור, 
אלא החיוב הוא מצד החפצא של ביהמ"ק, שגדר בנין ביהמ"ק מחייב שבנינו יהי' ע"י כאו"א 

מישראל.

ונראה לומר ההסברה בזה ע"פ שיחת כ"ק אד"ש מה"מ29 שמקשה על דברי הרמב"ם הנ"ל, 
ש"הכל חיבים לבנות ולסעד כו'". דלכאורה כיצד יתכן הדבר שענין כה נעלה ונשגב – בנין 
בית המקדש, נבנה ע"י כאו"א מבנ"י ואפי' אנשים פשוטים פועלים חידוש נפלא זה. דהגם 
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30( מלכים א' ח, כז.
31( יתרו יט, ו.

32( שמות כה, ח.
33( של"ה שכ"ה, ב. אלשיך עה"פ.

34( לקו"ש ח"ל ע' 36 ואילך.
35( ב"ר לך לך פל"ט.

36( כתובות י, ב.

ש"השמים ושמי השמים לא יכלכלוך30", היינו שאפי' עולמות העליונים אינם כלים להשראת 
השכינה, אעפ"כ דוקא בבית המקדש – בית גשמי בעוה"ז הגשמי, ישנה השראת השכינה. 
ומבאר שם שבמ"ת נפעל בחירת הקב"ה בגוף הגשמי של היהודי, שגם בהיותו בעולם הגשמי, 
יהי' "ממלכת כהנים וגוי קדוש31". היינו שבמ"ת נפעל בכל יהודי אפי' הפשוט שבפשוטים, 
שנעשה מציאות חדשה שיכול לפעול שגם בתחתונים, יהי' מקום להשראת השכינה. עפ"ז 
ניתן לבאר מדוע באמת מצד החפצא של בית המקדש מחוייב הדבר, שכל יהודי יעסוק ויבנה 
את ביהמ"ק. משום שענין זה השראת השכינה בבית המקדש יכול להיות דוקא בכחו של יהודי 

ואפי' היהודי הכי פשוט, מכיון שדוקא בו יש את הכוח של בחירת הקב"ה בגוף היהודי. 

ה
צ"ב בתוכנם של ג' ענינים הנ"ל בעבודת השם

היינו שמצד  הנ"ל,  החקירה  צדדי  ג'  כל  קיימים  נמצא שבבית המקדש  הנ"ל  ע"פ  והנה 
הגברא הציווי הוא "העשויה" – חוב ציבורי. מצד החפצא של ביהמ"ק – גילוי השכינה באופן 
)החיבור  "ושכנתי"  הפועל  ומצד  כאו"א.  של  פרטית  חובה   – "שיעשה"  נדרש  יותר,  נעלה 
דעליונים ותחתונים בביהמ"ק(, ישנו התוצאה – שיהי'. לפי"ז יש לעיין מהו ענינם של ג' צדדי 
חקירה הנ"ל בעבודה הפרטית של כאו"א מבנ"י, בבנין בית המקדש הפרטי שבו. שכפי הידוע 
בכ"א ישנה השראת השכינה בתוכו, ככתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם32", ודרשו רז"ל33, 

"בתוכו לא נאמר אלא בתוכם בתוך כל אחד ואחד".

ו
שיחת כ"ק אד"ש מה"מ בענין ג' המזבחות

ג' המזבחות שבנה אברהם.  בענין  כ"ק אד"ש מה"מ34,  דברי  בהקדים  בזה,  הביאור  וי"ל 
ועל  שבב' המזבחות הראשונים מפרש רש"י הטעם לבנית המזבח – הא' על בשורת הזרע 
בשורת א"י, והב' שנבא שבאותו מקום יכשלו בניו על עוון עכן והתפלל שם עליהם. ואילו 
בנוגע למזבח השלישי, אין רש"י מבאר כלל טעמה. ומקשה דמאחר שמקורו של הרש"י הוא 
מהמדרש35, ושם מובא הטעם אף למזבח השלישי, שהוא נבנה כדי להודות על קנינה של א"י, 

מדוע אין רש"י בפירושו מזכיר כלל הטעם למזבח הג'.

ג' ענינים שונים בפעולת המזבח.  דג' מזבחות אלו שבנה אברהם, מבטאים  ומבאר שם 
ומבאר כ"ק אד"ש מה"מ, שבזה בא  ומכפר".  ומזין מחבב  דהנה איתא בגמ'36, "מזבח מזיח 
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לידי ביטוי שלושת פעולותיו הכלליות של המזבח: א. "מזין" – משפיע שפע לכל העולם, 
ההשפעה  על  מורה  ה"ז  ממנו,  אוכלים  שהבעלים  שמכיון  שלמים.  קרבן  זהו  ובקורבנות 
מהמזבח לעולם. ב. "מזיח . . ומכפר" – היינו מסיר ענינים בלתי רצויים מעם ישראל, ובקרבן 
זה קרבו אשם וחטאת, שמכפרים על עוונות בנ"י. ג. "מחבב" שע"י המזבח מתחבבים בנ"י על 
אביהם שבשמים, ובקרבנות ה"ז קרבן עולה – שעולה כליל לקב"ה. דכל שאר הקרבנות יש 
בהקרבתם איזה תועלת גם למקריב, דבקרבן שלמים ה"ה מקריב כדי שעי"ז יושפע לו מזון, 
ובקרבן אשם וחטאת, אזי ע"י הקרבן ה"ה מכפר על ענינים בלתי רצויים. אך בקרבן עולה אין 
בו שום תועלת למקריב, והסיבה היחידה להקרבה היא שמקריב לכבודו של הקב"ה, ובזה בא 

לידי ביטוי חביבותם של בנ"י.

מזבח  לבניית  הטעם  את  כלל  מבאר  אינו  שרש"י  לכך  הטעם  את  ומבאר  ממשיך  עפ"ז 
המזבח  בפעולות  הנ"ל  הסוגים  ג'  כנגד  הם  בנה,  המזבחות שאברהם  שג'  והוא, משום  הג'. 
ובקורבנותיו. שהמזבח הא' והב', היו לשם איזו תועלת: הא' על בשורת הזרע ובשורת א"י 
– דוגמת הענין שמזבח מזין ומשפיע לכל העולם, והב' כי שם נבא שיכשלו בניו בעוון עכן, 
והתפלל שם על בניו – בדוגמת ענין הב' במזבח שענינו הוא מזיח ומכפר ומסיר ענינים בלתי 
רצויים. אך מזבח הג', זהו כנגד ענין הג' במזבח – "מחבב". ובקרבנות ה"ז קרבן עולה, שכל 
ענינו הוא כדי להתחבב על הקב"ה, ואין בו איזו תועלת צדדית מהענין. ועפ"ז מובן מדוע רש"י 
אינו מפרש כלל את הטעם על בנית מזבח השלישי, משום שבניתו של מזבח זה, אינה לצורך 

איזה תועלת שיהי' לו מזה, אלא כל ענינו הוא רק לכבודו של הקב"ה, וללא טעם כלל.

בתי  לג'  אברהם  שבנה  המזבחות  ג'  בין  זה  חילוק  מקשר  שם,  השיחה  בהמשך  והנה 
מקדשות. שמקדש הא', הוא כנגד מזבח הא' שענינו מזין. שהרי ענינו של ביהמ"ק הראשון, 
הוא כנגד עבודת הצדקים שאצלם יש את העבודה של תורה ומצוות. וידוע שהמצוות הם כנגד 
המזון, שמשפיע  ע"ד  האיברים,  לתוך  חיות  התומ"צ, ממשיכים  קיום  ע"י  האיברים, שהרי 
חיות לאיברים. ביהמ"ק השני הוא כנגד מזבח הב', שהרי העבודה בבית שני ענינה הוא עבודת 
בעלי תשובה. וזהו ענינו של מזבח הב', להסיר הענינים הבלתי רצויים. וביהמ"ק השלישי, 
זה מתבטא  וענין  יהי' התגלות אלקות בתכלית השלימות,  הג', מכיון שאז  כנגד מזבח  הוא 

במזבח הג' משום שכל ענינו הוא רק לכבודו של הקב"ה.

ז
הקשר דג' צדדי החקירה הנ"ל לג' בתי המקדש  

וי"ל עפ"ז שג' צדדי החקירה הנ"ל בגדר החיוב של בנין ביהמ"ק, הגם שבכל בית מקדש 
ישנם כל ג' הענינים כנ"ל, אעפ"כ ה"ה מודגשים בפרטות, בחילוק בין ג' בתי המקדש. דהצד 
אלא  ביהמ"ק,  את  לבנות  כאו"א  על  פרטי  חיוב  שאין  היינו  "העשויה",  הוא  שהציווי  הא' 
המצווה היא חובת הציבור, הנה בזה לא מודגשת היגיעה והעבודה בבנית ביהמ"ק, אלא רק 
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37( לקו"ש חט"ו ע' 239.
38( זח"א קנ, א.
39( יומא כא, ב.

40( לקו"ש ח"ל ע' 121.
41( הלכות בית הבחירה פ"א ה"ד
42( חידושי אגדות פסחים פז, ב. 

שע"י כח נעלה – כח הציבור, נבנה ביהמ"ק, ולכן רק על הציבור מוטלת החובה לבנות את 
ביהמ"ק. ענין זה מודגש בבית המקדש הראשון, שבו לא היתה העבודה והיגיעה דהמטה, אלא 
היתה רק עבודת הצדקים מלמעלה למטה. וכפי שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ37, שבית ראשון 
אלקות  גילוי  והאיר  באשלמותא38",  סיהרא  ש"קיימא  בזמן  היה  המלך,  שלמה  ע"י  שנבנה 
בעולם. וכן בעבודתם של בנ"י, אזי היתה עבודתם מתוך רצון ואהבה לקב"ה. משא"כ בבית 
שני שבו חסרו ה' דברים מבית המקדש39, ולא האיר גילוי אלוקות בגילוי, ועם ישראל היו 

תחת שליטת האומות, ואף עבודת ה' שלהם היתה מתוך כפיה וביטול. 

והצד הב' בחקירה הנ"ל – שהחיוב הוא "לעשות", היינו חיוב פרטי לכאו"א לבנות את 
אישית  מחויבות  לו  שיש  כאו"א,  של  הפרטית  והיגיעה  העבודה  מודגש  בזה  הנה  ביהמ"ק. 
לבנות את ביהמ"ק. ובלשון הרמב"ם הנ"ל, "הכל חייבים לבנות ולסעד וכו'". ענין זה מודגש 
בבית המקדש השני, שנבנה בימי עזרא, שאז היתה דרושה יגיעה גדולה בבניתו, ומצד המטה 
דוקא. וכפי שמבאר כ"ק אד"ש מה"מ40, שבבית המקדש השני מודגשת עבודת ויגיעת האדם 
מלמטה. ולכן בניתו לא באה ע"י התגלות אלקות מלמעלה, או הוראת נביא )כפי שהיה בבית 
הראשון(, אלא ע"י ציווי של כורש לבנותו, וכן גם צורת הבית לא היתה כ"כ ברורה כבבית 
העתיד  בנין  וכן  במלכים,  מפורש  כבר  שלמה  שבנה  "בנין  הרמב"ם41:  שכתב  וכפי  ראשון. 
להבנות אע"פ שהוא כתוב ביחזקאל אינו מפורש ומבואר, ואנשי בית שני כשבנו בימי עזרא 
בנוהו כבנין שלמה ומעין דברים המפורשים ביחזקאל". היינו שבית שני נבנה רק מעין מה 

שמפורש ביחזקאל, אך לא ידעו באופן ברור כיצד לבנותו.

והצד הג' בחקירה הנ"ל, שהחיוב ד"ועשו לי מקדש" אינו עצם הבניה בעצמה אלא המטרה 
והתכלית שבבניה, שהיא השראת השכינה בביהמ"ק – "שיהי'", י"ל שענין זה מודגש בפרטות 
בבית המקדש השלישי, שכנ"ל בשיחה ענינו הוא שאז יהי' התגלות אלקות בתכלית השלימות. 
כנגד מזבח הג', שכל ענינו הוא לא בשביל איזה תועלת צדדית, אלא לכבודו של הקב"ה. היינו 

שבו מודגש המטרה והתכלית של ביהמ"ק, שהיא השראת השכינה.

ח
ביאור חילוק הנ"ל בין ג' בתי המקדש ע"פ ביאור המהרש"א

והנה חילוק הנ"ל בין ג' בתי המקדש, מודגש בדברי המהרש"א42 דכתב: "מבואר במדרש 
משל למלך שהיו לו ג' אוהבים, ובקש לבנות פלטין. הביא לראשון, אמר זכור הייתי אותו הר 
היה מתחלה. הביא לשני, אמר זכור הייתי שדה היה. הביא לג', אמר זכור הייתי פלטין היה 
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מתחלה. א"ל המלך, חייך שאני בונה פלטין וקורא אני אותו לשמך, שנאמר בית אל־הי יעקב. 
והכוונה כמ"ש שהאבות הם סימן לבנים, ואברהם אוהב האחד שאמר זכור הייתי הר היה הוא 
סימן לבית ראשון, שהשכינה היתה שומרת בו כשומר בראש ההר, מיהו שמירת עראי ולא 
קבע, ועליו נאמר על הר ציון ששמם. ואוהב הב' שהוא יצחק שאמר זכור הייתי שדה היה, הוא 
סימן לבית שני שהיה בו שמירה פחותה ביותר, שלא היו בו כמה דברים שהיה בבית ראשון, 
ועליו נאמר ציון שדה תחרש. ואוהב השלישי שאמר פלטין היה מתחלה, ר"ל קודם שנברא 
לבית  סימן  שהוא  המעשה,  סוף  הוא  המחשבה  ותחלת  שנהגו(.  מקום  פרק  )כמ"ש  העולם 
האחרון שיבנה במהרה בימינו. שיהי' בו שמירה מעולה ומיושבת בבית הפלטין, שאז ילכו גו' 
אל בית אלקי יעקב. זש"ה אין זה כי אם בית אלהים, כי מה שהעריב לו שמש קודם זמנה, כדי 

שיהי' לינת לילה כמו בבית, אין זה כמ"ש אבותי הר ושדה, אבל יהי' בית אלקים וק"ל".

להר  נמשל  הראשון  מקדש  שבית  כנ"ל:  הוא  המקדשות  בתי  ג'  בין  שהחילוק  היינו 
שהשכינה שומרת בו, כמו שומר שעומד בראש ההר. וממילא מובן שאז השמירה היא הרבה 
יותר טובה, ולא צריך השתדלות חזקה ויגיעה לצורך השמירה עליו. בית המקדש השני נמשל 
לשדה שהשמירה בו היא פחותה יותר, וכדי לשמור עליו זקוקים ליגיעה מרובה. ובית מקדש 

השלישי, משול לבית שבו השמירה היא שמירה מעולה. 

ט
ע"פ כל הנ"ל יובן מהו תוכנם של ג' ענינים אלו בעבודת השם

ע"פ כל הנ"ל יובן, מהו ענינם של ג' צדדי החקירה הנ"ל בעבודתו הפרטית של כל יהודי, 
בבנין בית המקדש הפרטי שבו. דהנה מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל, שג' המזבחות 
שבנה אברהם, הם כנגד ג' ענינים בעבודת השם. דמזבח הא' הענין ד"מזין", קאי על התורה 
ומצוות שהם מזון הנפש. והמזבח השני, שזהו הענין ד"מזיח" "ומכפר", זהו עבודת התשובה. 
שלימות  על  קאי  הג'  ומזבח  הפגם.  את  מתקן  תשובה  ע"י  אזי  הדרך,  את  ועבר  פגם  שאם 
הדבקות בו ית' – העבודה דמס"נ, למעלה ממדידה והגבלה. ללא שום תועלת ופניה צדדית 
בדבר, שזהו ענינו של בית המקדש השלישי התכלית והשלימות של "ושכנתי בתוכם" – גילוי 

אלוקות באופן נצחי שיהי' לע"ל, בבית המקדש השלישי.
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1( דבר מלכות ש"פ תצא תנש"א.
2( דבר מלכות ש"פ בלק תנש"א.

3( שיחת ש"פ מטו"מ תש"מ.

מבנה שערי הבית השלישי
- עיון וביאור בשיטת רש"י והמצודות -

הת' שלום דובער וולף
נו"נ בסניף הישיבה בחיפה
הת' שניאור זלמן רותם

הקדמה

ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א1 שכיון "שעומדים בסיום וחותם דמעשינו 
ועבודתינו, ובהתחלת התקופה דתשלום השכר, "מתן שכרן של צדיקים", ובהתאם לכך צריכה 
להיות העבודה גם בענינים השייכים לימות המשיח, החל מלימוד התורה בעניני משיח וגאולה 

וביהמ"ק".

ובפרט ע"פ הוראתו2 "שהלימוד הוא מתוך ידיעה והכרה בוודאות גמורה שאין זה "הלכתא 
למשיחא", כי אם הלכה למעשה בפועל ברגע שלאחרי זה, כיון שמקדש העתיד שאנו מצפין 

בנוי ומשוכלל )כבר עתה למעלה, ותיכף( יגלה ויבוא משמים ברגע כמימרא!".

מובא בזה עיון וביאור בצורתם של מבנה שערי הבית השלישי ע"פ פירש"י ובעל המצודות 
בנבואת יחזקאל, באופן הנוגע למעשה בפועל.

וע"פ דברי כ"ק אד"ש3 אשר כשמשיח יבנה בית המקדש יוכל כל אחד מישראל שלמד 
הלכות בית המקדש לבוא למשיח בעת שיבנה המקדש ולשאול מדוע נבנה באופן כזה דוקא 

וכו'. 

ויהי רצון שנזכה מיד ממש לבניית בית המקדש הג', בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א, ונזכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא לכוון בלימוד ההלכות כפי שיהי' בפועל 

ממש.
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שמים  לשם  שהיא  מחלוקת  ש"כל  הידוע  4( וע"פ 
סופה להתקיים" )אבות פ"ה מי"ז(, וכביאור כ"ק אדמו"ר 
מלך המשיח שליט"א )קונטרס 'הלכות של תושבע"פ', 
הלל  ובית  שמאי  בית  לדעת  בנוגע  תשנ"ב(  שמח"ת 
שלעתיד לבוא יתקיימו שתי הדיעות יחד, עד"ז י"ל גם 
בעניננו שלעת"ל יקויימו שתי הדעות בפשטות )ובפרט 

שמחלוקת זו מלכתחילה נאמרה על לעת"ל(.

השער  בחלקי  הפרטיות  למחלוקות  מעבר  והנה 
אלו  על  כללית  מחלוקת  ישנה  כאן,  המובאות 
רש"י  )כדעת  נשים  עזרת  שערי  כאן,  מדובר  שערים 
לא  ועליהם  הרד"ק,  )כדעת  הבית  הר  או  והמצודות( 
רש"י  ששיטת  בדא"פ  י"ל  ועפ"ז  כלל(.  רש"י  דיבר 
הר  בשערי  הרד"ק  ושיטת  עז"נ  בשערי   תתקיים 

הבית.

א
שיטת רש"י בצורת השער

מבט כללי לנושא
בצורת הבית השלישי – מפרט  ביחזקאל – הראשון מבין הפרקים העוסקים  מ'  בפרק 

הנביא באריכות את צורת השערים הקבועים בחומות העזרה ומדותיהם.

ובין המפרשים ישנם שתי שיטות בנושא זה. מצד אחד שיטת רש"י ובעל המצודות שמאוד 
דומים ושווים בפירושיהם, וגם במקומות שישנם הוספות באחד על חבירו אפשר לומר שזהו 
בגדר של מה שסתם זה פירש זה. וכנגדם פירוש הרד"ק שמפרש את כל הפרק באופן שונה 

לגמרי, וצורת השער שלו שונה לחלוטין מצורתו לשיטת רש"י והמצודות4. 

והנה הרד"ק שהוא אחרון לרש"י, פירושו היה מונח לפניו, והביא אותו בדבריו ואף הקשה 
עליו קושיות.

קושיות  ולהסיר  רש"י  שיטת  ולבאר  ליישב  דברים,  של  לעומקם  לרדת  בזאת  וננסה 
הרד"ק. 

* * *

וכהקדמה, נביא את תמצית שיטת רש"י במבנה שערי העזרה )כפי שאפשר לראות זאת 
  . –  גם בתרשים א' המצורף פה(:

   

  

     

 

   

תרשים א – כללי

עזרת נשיםעזרת נשים אולם השער

הר הבית הר הבית

שער

תא תא

חומת העזרהחומת העזרה
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במרכז חומת העזרה ישנו פתח ברוחב עשר אמות, הוא השער.

לפני הכניסה לשער, בעמדנו עדיין בשטח הר הבית, עומדת שורה של שלשה חדרים מצדו 
הימני של השער, ושורה נוספת מצדו השמאלי. חדרים אלו נקראים תאי השער. 

הנכנס פנימה בשער ובא להכנס לעזרה, עובר דרך חדר גדול ומקורה, כמין אולם מעבר בין 
השער לבין העזרה. חלק זה נקרא אולם השער.

כעת נביא את פסוקי הנביא ופירושי רש"י עליו, עם המידות המדויקות של כל המבנים 
הנ"ל, ונבאר את מה שאפשר לבאר בעז"ה.

ב
קושיות הרד"ק

כ"ה אמה – לשם מה?
בפסוק י"ג שם כתוב "וימד את השער מגג התא לגגו רחב עשרים וחמש אמות פתח נגד 

פתח".

ב'( לגג התא  ומפרש רש"י "מגג התא לגגו: מגג התא שבצפון השער )תא א' בתרשים 
שבדרום השער )תא ב' בתרשים(. עשרים וחמש אמות: עובי כותל התא חמש )כותל התא א' 
בתרשים(, וכן עובי כותל התא שמצד שני )כותל התא ב' בתרשים(, הרי עשר. ושתי אמות 
הרי  וחלל הפתח עשר אמות,  ט"ו.  הרי  לכאן,  וכן  לכאן  ומחצה שתהא משוך מחלל הפתח 

כ"ה".

תרשים ב – רוחב השער
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מצדו  למדתו  החיצוני,  בצדו  השער  מדת  בין  הקבלה  ועורך  בדבריו,  ממשיך   רש"י 
הפנימי:

"וכולן מדת רוחב השער, הן כנגד י"ג אמות של חלל האולם מבפנים, ושני כתלים קנה 
מכאן וקנה מכאן הרי כ"ה".

פירוש: האולם עומד פנימה לשער בתוך שטח עזרת נשים וארכו י"ג אמה, ומשני צדדיו 
כתלים המבדילים אותו משטח העזרה, שרוחב כל אחד מהם ו' אמות )והקנה שהזכיר רש"י 
כוונתו לקנה המדה שארכו ו' אמות. כמוזכר לפנ"ז בפסוק ה'(. נמצא אורך האולם וכתליו יחד 
כ"ה אמה, המקבילות לכ"ה האמה שנמנו בצדו החיצוני של השער )כנראה כל זה בתרשים ב(. 

ע"כ שיטת רש"י בפירושו על הפסוק )במה שלכאורה נוגע לעניננו(.

הרד"ק מביא את דברי רש"י הנ"ל, ומקשה עליהם. לדבריו לא מובן כיצד אפשר לפרש 
שמדת הכ"ה אמות שבפסוק הנ"ל מתייחסת לשטח שמתא אל תא, וזאת מפני:

א. "ואם כפירושו, למה אמר וימד את השער, היה לו לומר וימד מגג התא האחד לגג התא 
האחר שכנגדו. למה זכר שער".

ב. "ועוד, המדות האלה כבר זכרם בפרט )בפסוקים ז, י"ב(, למה חזר לומר אותם בכלל".

ועפ"ז כדי להבין שיטת רש"י עלינו לבאר א. למה הפסוק מייחס את מידת הכ"ה אמות 
לשער, הרי אינו מודד אלא את התאים שחוצה לו. ב. אם אנו רואים שהכתוב מציין באופן 
מיוחד את מדת כ"ה אמות אלו, לאחר שכבר מנה את כל מדות אלו בפרטם )כקושיית הרד"ק(, 
הרי מובן מכך שיש בהם משמעות מיוחדת, המקשרת את גג התא הצפוני וגג התא הדרומי 

ליחידה אחת, וצריך להבין מהי.

נ' אמה – היכן נאמר?
קושיה נוספת של הרד"ק על פירוש רש"י, מופיעה בפסוק ט"ו, שם נאמר "ועל פני השער 

האיתון על לפני אולם השער הפנימי חמשים אמה".

ופירש רש"י "ועל פני השער האיתון: גובהו של השער הזה . . )איתון: תרגום של ביאה( 
. . עם גובהו של אולם השער, שהוא לפנים מן השער )כנראה בתרשים(, נ' אמה".

בפסוק  המוזכרת  אמה  החמשים  שמדת  למד  מהיכן  דבריו,  את  להוכיח  רש"י  וממשיך 
מתייחסת לגובה השער, וכותב "ומגובה שאר השערים שבענין שהם נ' אמה, אני למד ש'על 

פני' האמור כאן הוא גובה".

וכוונת רש"י למוזכר בהמשך הכתובים )פסוקים כ־כ"א, וכן הלאה( "והשער אשר פניו דרך 
הצפון . . היה כמדת השער הראשון חמשים אמה ארכו".
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5( "גבול: מקום פנוי מבלי בנין" )מצו"ד בפירושו לפסוק י"ב(.

וגם כאן מקשה הרד"ק על דבריו:

"ואני תמיה על פירושו, כי בכל הענין אינו אומר על גובה השערים מדה . . ואנה מצא לשון 
אורך שענינו גובה. אין זה כי אורך הוא מדת השטח וגובה הוא מדת הרום או העומק".

וצריך אכן למצוא ביאור, כיצד מגיע רש"י למסקנה ש'אורך' האמור בכל השערים הכוונה 
לגובה.

* * *

והנה, אחד מכללי רש"י שביאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, הוא שרש"י לא חש 
לא  שרש"י  בעניננו,  לומר  יש  ועד"ז  זה.  לפני  מביאורו  שמובן  ענין  מסויים,  במקום  לבאר 
נזקק לקושיות הרד"ק, למרות שלכאורה הם עולות מאליהם, מפני שכבר לפני זה ביאר את 

התשובות לקושיות אלו. וכדלקמן.

ג
דיוקים נוספים בפסוקים ובדברי רש"י

ביאור רש"י על הפסוק 'אורך השער'
לשם הבנת הענין, נחזור ונעיין בפסוקים הקודמים, ונראה כמה ענינים בפשוטו של מקרא 

בפירש"י הדורשים התבוננות.

כיצד רוחב חלל  כאשר מתבוננים בתרשים המשורטט לפי שיטת רש"י, אפשר להבחין 
השער עצמו, צר מעט מהשטח הפנוי שחוצה לו )בין התאים( ופנימה לו )חלל האולם(. מדה 
'גבולי השער'5 )הקווים המקווקווים  זו של שטח פנוי מצדי השער, נקרא לה לקמן  עודפת 

בתרשים ג(. 

במדות המדויקות של גבולים אלו עוסקים פסוקים י"א וי"ב.

עשרה  שלש  השער  ארך  אמות,  עשר  השער  פתח  רחב  את  "וימד  נאמר:  י"א  בפסוק 
אמות".

ומפרש רש"י: "רחב פתח השער: רוחב חלל הפתח. וכן שנינו כל הפתחים רחבן י' אמות. 
אורך השער: הוא חלל אולם השער מן הצפון לדרום. שלש עשרה אמות: י' כנגד חלל הפתח, 

ואמה וחצי לכאן ואמה וחצי לכאן".

)לאמה וחצי אלו הנוספים מכל צד, קורא המצודת דוד )בפירושו לפסוק י"ב( 'גבול פנימי', 
על שם שהם עומדות בצדו הפנימי של השער, ואנו נשתמש לקמן בלשונו הזהב(.
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ורש"י בהמשך פירושו נדרש לבאר את שינוי הלשון בפסוק, מדוע מדת חלל הפתח נקראת 
רחב, והמדה המקבילה של חלל האולם נקראת אורך. וכותב: "ואל תתמה שאצל הפתח קורהו 
רוחב, ואצל חלל האולם קורהו אורך. שהפתח, גובהו הוא ארכו, והרחב מסף אל סף. והאולם, 
לפי שמשך בליטת חללו מן המזרח למערב פחות ממדת חללו מן הצפון לדרום, שזו שמונה 

אמות, וזו י"ג, קורא את המדה היתירה אורך".

חדר  של  רגילה  במדה  ענינו.  לפי  מקום  לכל  מתייחסים  ורוחב  אורך  המושגים  כלומר, 
ואולם וכיוצא, שענינם הוא שטח בו עומדים או מהלכים, אז המדידה תתייחס לשטח עליו 
עומדים, והאורך והרוחב ימדדו את שטח פני הקרקע. מה שאין כן בשער וכיוצא בו, שענינו 
ימדדו את מדת  והרוחב  והאורך  לחלל המעבר,  ואז המדידה תתייחס  עוברים,  בו  הוא חלל 

החלל, כלומר את רוחב השער וגובה השער.

)ובביאור זה כבר אפשר לראות את תשובת רש"י על קושיית הרד"ק שהובאה לעיל, "אנה 
אמה  "חמשים  השערים  בכל  מציין  כשהפסוק  מדוע  ומובן  גובה",  שענינו  אורך  לשון  מצא 

אורך" מפרש רש"י שהכוונה לגובה השער(.

אלא שצריך להבין, שאם אכן כנים דברי רש"י ש"ארך השער" הכוונה לחלל אולם השער, 
מדוע לא כותב זאת הנביא בפירוש "אורך אולם השער", כמו שכותב בכל פעם שמתייחס 
)כפי  עצמו  השער  לאורך  שהכוונה  להבין  מקום  שנותן  השער",  "ארך  כותב  ולמה  לאולם. 
ולפירושו השלש עשרה אמה הם מדת  שאכן פירש הרד"ק את הפסוק באופן אחר לגמרי, 

השער עצמו(.

ואמנם הרד"ק לא הביא קושיה זו על דברי רש"י, אך לכאורה ברור שזוהי סיבת מחלוקתו 
בפסוק זה. וצריך להבין את דעת רש"י.

דעת רש"י במהות הגבול הפנימי והחיצוני
גבול מפה.  ואמה אחת  לפני התאות אמה אחת  "וגבול  י"ב:  נאמר בפסוק  לכך  בהמשך 

והתא שש אמות מפו ושש אמות מפו".

התאות )התאים דלעיל( עומדים הרי בצדו החצוני של השער, מובן אם כן שפסוק זה עוסק 
בגבול החיצוני.

וכך מפרש רש"י: "התאות שמכאן ומכאן לשער, היו משוכין מן כנגד חלל האולם שלפנים 
אמה לצפון ואמה לדרום. שכבר פירש שהוא מבית משוך מכנגד חלל השער, אמה ומחצה 
לצפון, וכן לדרום, ועכשיו מפרש שהתאים שבחוץ משוכים לצפון אמה אחת יותר מן האולם, 
אמות  וב'  לכאן,  ומחצה  אמות  ב'  הפתח  רחב  מחלל  משוכין  נמצאו  אחת.  אמה  לדרום  וכן 

ומחצה לכאן". 
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וכפי שאפשר לראות זאת בתרשים ג' המסכם, את ההבדל בין הגבול הפנימי שהנו בן אמה 
ומחצה בלבד, לגבול החיצוני שיש בו עוד אמה נוספת.

"והתא  מפרשו(  אינו  )שרש"י  הפסוק  של  האחרון  חלקו  על  להתעכב  מוסיף  והמצו"ד 
שש אמות מפו ושש אמות מפו", וכותב: "רצונו לומר, חלל התא היה מרוחק ששה אמות 
מהתחלת גבול האמה היתירה על הגבול הפנימי שממולו. כי האמה של הגבול, וחמש של 

עובי כותל התא, הרי ששה".

וצריך להבין תמיהה פשוטה. שכאשר לומדים את הפסוק בהשקפה ראשונה, לפני פירוש 
רש"י והמצודות, מובן לכאורה שהמרחק בין כותל התא לבין השער הנו בן אמה בלבד, כפי 
המוזכר בפסוק. ולפי זה ה"שש אמות מפו ושש אמות מפו" מציינות את המרחק שבין חלל 

התא לבין השער עצמו.

מדוע לפרש בפסוק זה העוסק בגבולו החיצוני של השער, שמדת האמה הנזכרת בו היא 
נוספת על האמה ומחצה שהוזכרה )וברמז בלבד( רק בפסוק הקודם לגבי הגבול הפנימי, ולא 

הוזכרה שוב בפסוק זה.

ומדוע לפרש שה"שש אמות מפו ושש אמות מפו" קאי על שש אמות "מהתחלת גבול 
האמה היתירה על הגבול הפנימי", שזהו בעצם ציון נקודה דמיונית )הקו המקווקו של הגבול 

החיצוני בתרשים(, שאינה קיימת במציאות.

של  הפנימי  בצדו  הקודם  בפסוק  המוזכר  שהגבול  הבינו,  המצודות  וכן  שרש"י  וכנראה 
השער, הוא ענין עקרוני בשער, וברור מאליו שהוא קיים גם בצדו החיצוני, וע"כ אין צריך 
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לשנות אותו אפילו ברמז. וכשפסוק י"ב מדבר על גבול חיצוני באורך אמה, ברור שאינו בא 
לפחות מהגבול הקודם, אלא בהמשך אליו ולהוסיף עליו.

וצריך להבין, מהו ענינו העקרוני של הגבול הפנימי, עד כדי כך שברור שהגבול החיצוני בא 
כהוספה בלבד עליו, ומהיכן למדו זאת מתוך הכתובים.

הדגשת רש"י להשוות ב' צדי השער, הפנימי והחיצוני
עוד צריך להבין, דברי רש"י בסיום פירושו על הפסוק, שם הוא מדגיש ענין שלכאורה 

חסר משמעות.

ג'(,  בתרשים  התא  )כותל  הצפוני  התא  הדרומי( של  )הגהה:  הצפוני  כותל  עובי  "נמצא 
ועובי כותל הצפוני של אולם )כותל האולם בתרשים ג'(, כלים זה כנגד זה. שכותל אולם עוביו 
שש, וכותל התא חמש, והוא נמשך אמה אחת לתוך כנגד עובי כותל האולם )הקו המקווקו של 

הגבול החיצוני בתרשים(. וכן לדרום".

האולם  כתלי  בין  ההקבלה  את  ולהדגיש  למצוא  רש"י  טורח  מה  לשם  הבנה,  ודרושה 
אין קשר משמעותי  ולכאורה  השני,  החומה  בעבר  העומדים  התא  לכתלי  בפנים,  העומדים 

ביניהם.

מצדו  השער  ברוחב  העוסק  י"ג  בפסוק  עצמה  על  חוזרת  זו  הקבלה  כבר,  שראינו  וכפי 
החיצוני, גם שם מדגיש רש"י "וכולן מדת רוחב השער, הן כנגד י"ג אמות של חלל האולם 

מבפנים" וכו'. ומתחזקת השאלה, מה מתכוון רש"י להדגיש לנו בזה.

ארוכה  לשון  נוקט  כאשר  זו,  הדגשה  למצוא  אפשר  לעיל  שהובאו  המצודות  בדברי  גם 
הגבול  על  היתירה  האמה  גבול  מהתחלת  אמות  ששה  מרוחק  היה  התא  "חלל  ומתפתלת, 
הפנימי שממולו", במקום לכתוב בפשטות ובבירור "חלל התא עם אמת הגבול היתירה מדתם 
מדת  את  ולקשר  להדגיש  ברש"י, שברצונו  כנ"ל  ענין,  אותו  כאן  גם  ולכאורה  אמות".  שש 

הכותל החיצוני עם הגבול הפנימי. וצריך להבין מה הענין בזה.

הדגשת הכתוב "שש אמות מפו"
נשוב ונעיין בדברי הפסוק "שש אמות מפו ושש אמות מפו". ושוב צריך ביאור בפסוק 
עצמו, מה הוסיף לנו בכך. הרי כבר קודם לכן בפסוק ז' נאמר "ובין התאים ה' אמות", משם 
אנו יודעים את מדת כתלי התאים, וכאן הוסיף ופירש שלפני התאים היה גבול אמה, ומעצמנו 

אנו יודעים שאם נצרף את מדת הכותל למדת הגבול יעלה בידנו ו' אמות.

וכלשון הרד"ק שהובא לעיל בקושייתו על מדת הכ"ה אמות הנ"ל, "המדות האלה כבר 
זכרם בפרט, למה חזר לומר אותם בכלל".
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בחצאי  המצו"ד  בפי'  הערותיו  הכניס  6( המדפיס 
עגול, וכתב "ויתכן שבא לומר בזה שגם כותלי חיצונים 
מזה ומזה מהתאות היו בני חמשה אמות, כי למעלה לא 
פירש כי אם בין התאות". ובזה חשב לבאר את החידוש 

שישנו בפסוק.
זה צריך להבין מדוע הביא  )נוסף לכך שגם לפי  אך 
זאת הנביא בכזה אופן שמקשר יחד את הכתל והגבול, 
עיון.  צריך  ביאורו של המדפיס  לכאורה עצם  כבפנים( 
כי אם זהוי נקודת חידושו של הפסוק וביאורו של בעל 
שכותל  בפשטות  לומר  דוד  למצודת  היה  המצודות, 
כנ"ל  אמות,  שש  רחבם  החיצוני  הגבול  עם  יחד  התא 
בפנים. ולמה נקט בלשון "חלל התא היה מרוחק ששה 
אמות מהתחלת גבול האמה היתירה על הגבול הפנימי 
אחר  פנימי  ענין  בזה  שישנו  רואים  שבזה  שממולו", 

שברצונו להדגישו.
של  "האמה  המצו"ד  שנקט  האגבית  מהלשון  גם 

כך  ששה",  הרי  התא,  כותל  עובי  של  וחמש  הגבול, 
שכותל  חידוש  איזה  כאן  שיש  לציין  מבלי  בפשיטות, 
לעיל  כבר  מפורש  כמעט  הדבר  )שהרי  ה'  מדתו  התא 
זהו  מובן שלא  "ובין התאים חמש אמות"(,  זה  בפסוק 

החידוש שבפסוק זה.
7( ברש"י לא נזכר במפורש אודות שער חיצון זה, אך 
כנ"ל י"ל שזהו בגדר של מה שסתם זה פירש זה, ובפרט 
שלכאורה רק עפ"ז אפשר לבאר שיטת רש"י בכהנ"ל, 

כפי שיתבאר בעז"ה לקמן.
עוד זאת שגם רש"י עצמו בהמשך הפרק קורא לשטח 
זה בשם שער. ראה פירושו לפסוק י"ג וט"ו "אויר הפסק 
מובן  גם  וכך  התאים".  בין  מפסיק  שהיה  השער  רוחב 
המשך דבריו שם "שמי שנכנס לבין אויר בליטת התאים 
נכנס לשער", מתאים למה  שמכאן ומכאן נראה שהוא 

שנתבאר לקמן בפנים. 

ובעיקר צריך להבין, גם אם נמצא ענין שנתחדש במילים אלו6, עדיין יקשה מדוע צירף 
הנביא את ה' האמות של מדת כתלי התאים יחד עם אמת הגבול החיצוני, כמדה אחת של 

יחידה אחת. 

ד
מבט כללי על שיטת רש"י

צורת השער במבט כללי
להבנת הענין נקדים נקודה חשובה:

כשהמצודת דוד מדבר על השטח שבין התאים חוצה לשער, הוא מוסיף פרט חשוב )פסוק 
י"ג(: "והיה עשוי כעין תקרה מגג לגג והיה נראה כעין שער". כלומר, השטח שבין התאים היה 
מקורה, ויצר דמוי שער נוסף ורחב יותר לפני השער האמיתי, לשער זה קורא המצודת דוד 

)בפירושו לפסוק ט"ז( 'השער החיצון', להבדילו מהשער האמיתי העומד בעובי החומה7. 

את ארכו ורחבו של שער חיצון זה אנו יכולים לחשב בכחות עצמנו ע"פ הנ"ל. ארכו מצפון 
לדרום ט"ו אמה )י' כנגד חלל הפתח, וב' אמות ומחצה נוספים מכל צד(, ורחבו ממזרח למערב 
י"א אמה )ו' אמות כנגד חלל התאים, ה' אמות כנגד כותל התאים למזרח(. כנראה בתרשים ד'.

על גובהו של קירוי השער החיצון לא נכתב, אך סביר להניח שגם הוא היה חמשים אמה, 
כגובה השער עצמו והאולם. שהרי אין זה מתאים שבכניסה לשער תהיה תקרה נמוכה, שאחר 

כך תזדקף בבת אחת לגובה אדיר.
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נהיה כמעט מוכרחים לומר כן, אם נשווה את שער זה שעומד בחומת עזרת הנשים, לשערי 
עזרת ישראל הפנימיים שהיו שווים לשערי עזרת נשים בכל, פרט לכך שבשונה משערי עזרת 
נשים בהם אולם השער עמד פנימה לשער, בחלל העזרה, לעומתם בשערי עזרת ישראל אולם 

השער עמד חוצה לשער, לפני שורות התאים, כמבואר בהמשך הפרק.

עולה מכך שהנכנס בשערי עזרת ישראל היה עובר תחילה באולם השער המקורה בגובה 
חמשים אמה, לאחר מכן נכנס לשער החיצון שבין התאים, ולאחר מכן בשער עצמו שגם הוא 

גבהו חמשים אמה.

)בין תקרת אולם  לומר שהתקרה שבין התאים שהיתה באמצע  כלל  ועפ"ז לא מסתבר 
השער לתקרת השער עצמו(, תהיה יותר נמוכה מהם, וכמעט ע"כ צריך לומר שהייתה שווה 
אליהם בגבהה. ובפשטות הוא הדין לשערי עזרת נשים, שגובה השער החיצון היה גם הוא 

חמשים אמה.

ואם אכן כנים הדברים, מתתברר לנו, שהשער עצמו, אולם השער, והשער החיצון, יוצרים 
יחד מבנה ארוך בגובה שווה של חמישים אמה, הוא השטח המסומן בתרשים ד' בצבע בהיר, 

ולו נקרא לקמן 'מבנה השער'.

כי לעיני העומד מחוץ לשער, השטח המקורה שלפני השער עם כתלי התאים העומדים 
מימין ומשמאל הם חלק בלתי נפרד מהשער עצמו ונראים כהמשך ישיר שלו, ולא כהמשך 
או  אדם  כקומת  הסתם(  )מן  גבהם  שביניהם  והכתלים  התאים  כל  כי  שבצדם.  התאים  של 
 בערך לזה, אך כתלים אלו גבוהים מהם הרבה יותר, בשווה לגובה השער עצמו, ונראים כחלק 

ממנו.

" .  –  .  
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תרשים ד – ריבוע השער
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8( ולהעיר, מצורת מזבח הזהב ומזבח הנחשת, שארכם כרחבם, וגבהם פי שניים.

בשער  לעובר  השער,  עומק  של  המלאה  מדתו  את  למדוד  כשנרצה  זו,  להבנה  בהמשך 
בו  שלפניו,  החיצון  מהשער  אלא  עצמו,  מהשער  המדידה  את  נתחיל  לא  למערב,  ממזרח 

מתחילה הכניסה למבנה השער.

וכן אם נרצה למדוד את מדתו המלאה של רוחב השער מצפון לדרום, לא נמדוד רק את 
חלל הפתח עצמו, אלא את מבנה השער המלא, עם כתליו שמדרום ומצפון.

ולפי כל הנ"ל, נגלה כעת דבר מפתיע.

נגיע  ו־ט(,  בפסוקים  הנאמר  )לפי  למערב  מבנה השער ממזרח  עומק  את  נמדוד  כאשר 
למנין כ"ה אמות )השער החיצון י"א אמה, עומק השער ו' אמה, אולם השער ח' אמה(. וכאשר 
נמדוד את רוחב מבנה השער מצפון לדרום, נגיע שוב לאותו מנין של כ"ה אמות )כמובא לעיל 

בתחילת הענין, וכנראה כל זה בתרשים ד(. וגובה מבנה השער כולו הוא נ' אמה, כנ"ל.

נמצא, שמכל המדות הגדולות והקטנות של האמות וחצאי האמות שהוזכרו לעיל, עולה 
מבנה שלם ומושלם מבחינה הנדסית, של קוביה מדוייקת שארכה כרחבה כ"ה אמה על כ"ה 

אמה, וגבהה פי שניים מרחבה, נ' אמה8.

הבנה חדשה בהתייחסות הפסוקים למדות השער
וכעת עפ"ז יובן ענין נוסף הדורש ביאור בהמשך פרק זה. דהנה בכל השערים המוזכרים 
בהמשך הפרק לא מונה הנביא את מדותיהם בפרטיות אלא מציין שמדותיהם כמדות השער 
הראשון, אך בכולם מציין את ה"חמשים אמה ארך ועשרים וחמש אמה רחב". ולכאורה צריך 

להבין מה נשתנו מדות אלו שנחית לציין אותם באופן מיוחד.

כי הנ' על כ"ה אמה המוזכרות בכל השערים, אינם מתייחסות  וע"פ הנ"ל מובן ביותר, 
רק לגובה השער עצמו )נ' אמה(, והמדידה שבין תא לתא )כ"ה אמה( כפי שמובן בהשקפה 
ראשונה, שעפ"ז אכן צריך להבין מה נשתנו מדות אלו כנ"ל. אלא אלו המדות הכלליות של כל 
מבנה השער על כל פרטיו. ולכן כיון שאינו מציין את כל פרטי השער, מסתפק בציון מדותיו 

הכלליות.

וכדברי רש"י שהובאו לעיל שמדת השער עצמו תמיד תתייחס למדת רחבו וגבהו. ולכן 
אף שכאשר מודדים את אולם השער והשער החיצון בפני עצמם, הרי ארכם ורחבם נמדד על 
פי שטח הקרקע שלהם, כנ"ל. אך כשאנו מחשבים את כולם יחד כחלק ממבנה השער השלם, 
הרי כולם בטלים לשער האמיתי, שמהותו חלל בו עוברים בחומה, ולכן מדת האורך והרוחב 

הכללית שלו היא על פי רחבו וגבהו, והסך הכל יוצא כ"ה על נ'.
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הבנה חדשה בסדר הפסוקים
ועוד ענין מפתיע והרבה יותר חשוב נמצא ע"פ הנ"ל, הבנה חדשה בכללות סדר הפסוקים 

שבפרק זה.

כי המעיין בפרק זה במבט שטחי, ילאה למצוא הסבר הגיוני לסדר הפסוקים בפרק זה, 
שלכאורה עוברים מנושא לנושא ללא סדר. שבתחילת הפרק מדבר על השער עצמו, ולאחר 
מכן על תאי השער, ועל אולם השער, ושוב על התאים, ושוב על השער, ושוב על האולם, 

וכן הלאה.

אך על פי הנ"ל עולה, שמונה את מדות השער על פי סדר מסודר של שלשת ממדי השער. 
חלק א' )בפסוקים ו־ט( עוסק בכ"ה האמה של עומק השער ממזרח למערב, כנ"ל )ובו גופא 
ודאי יש גם סדר פרטי בפסוקים, אך אכ"מ(. וחלק ב' )בפסוקים י"א־י"ג( עליו בעיקר נסוב 
כל  מפרט  מסודר  סדר  ולפי  לדרום,  מצפון  השער  רוחב  של  האמה  בכ"ה  עוסק  כאן,  הדיון 
חלק מהשער ומסביר את משמעותו כפי שיבואר לקמן. והחלק הג' )פסוקים י"ד־ט"ו( עוסק 

במימד השלישי של גובה השער.

ה
ביאור הפסוקים על סדר פשוטו של מקרא

השער עצמו
וע"פ הנ"ל, נשוב כעת ללמוד את הפסוקים שהובאו לעיל, ונראה כיצד הכל בא דבר דבור 

על אופנו, וחדא מתורצת בחברתה.

בפסוק י"א מתחיל למנות את מדת רוחב השער שבין צפון לדרום. ואומר "וימד את רחב 
פתח השער עשר אמות", ופירש רש"י: "רוחב חלל הפתח". הפסוק מתחיל מהחלק העקרי 

של מבנה השער, חלל הפתח עצמו, שרחבו מצפון לדרום עשר אמות.

ומסיים הפסוק "ארך השער שלוש עשרה אמות", ומפרש רש"י: "הוא חלל אולם השער 
מן הצפון לדרום". זוהי מידת הרוחב המשנית בחשיבותה לאחר חלל השער עצמו, חלל אולם 

השער שרחב ממנו מעט יותר.

אך כיון שאנו רואים שכנ"ל הפסוק אינו אומר "אורך אולם השער", אלא "אורך השער", 
ומשני  עצמו.  לשער  היא  מתייחסת  השער,  לאולם  מתייחסת  משהיא  יותר  זו  שמדה  מובן 

סיבות:

א. אין הכוונה רק ללמד שאורך האולם היה י"ג אמה, אלא בעיקר ללמד על השער עצמו, 
שמכאן ומכאן לשער צריכים להיות אמה וחצי הטפלים לשער )לנוי השער וכיו"ב, כעין מזוזות 
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המהוים היכר שעד כאן השער עצמו, ומכאן ואילך אולם השער(.

ב. מכך גם מובן, שמדה זו נכונה לא רק לגבי צדו הפנימי של השער הפונה לאולם השער, 
אלא גם בצדו החיצוני הפונה אל השער החיצון שבין התאים, גם שם עמדו המזוזות ברוחב 

אמה וחצי מכל צד.

ולכן מגדיר הנביא מדה זו כ"אורך השער" דוקא, להורות שהיא חלק מענינו של השער 
עצמו, ומשני עבריו.

ואמנם מבחינה טכנית, כשרוצים לציין מדה זו על פני המפה, צריך להצביע על חלל אולם 
השער שהוא השטח היחיד שאפשר להגדיר אותו כבן שלש עשרה אמות, שלכן הפסוק מגדיר 
מדה זו כמדת אורך, על שם אורך האולם. אך מבחינה מהותית מדה זו שייכת ומהווה חלק 
מהשער עצמו, שפתחו עשר ומזוזותיו שלשה עשר, ולכן הפסוק לא קורא למדה זו על שם 
אולם השער, אלא על שם השער עצמו, "אורך השער", כאילו אומר "אורך )האולם המציין 

את מדת( השער".

וכאן עדיין הנביא לא מזכיר את אמה וחצי אלו במפורש. כיון שאמה וחצי אלו אין להם 
משמעות מיוחדת בפני עצמה, אלא הם שלימותו של השער, שרוחב חללו עשר, ועם מזוזותיו 

רחבו שלשה עשר.

ובעצם מה שנשאר כעת הוא לצרף לחשבון את כתלי מבנה השער מימין ומשמאל )כתלי 
האולם והשער החיצון(, שאמורים להיות ששה אמות מכל צד )ככל החומות האמורות בפרק 
זה, חוץ מכתלי התאים הקטנים(, ויחד יעלה החשבון לכ"ה אמות שלימות. וכך אכן החשבון 

בצדו הפנימי של השער.

הגבול החיצוני
אך בצד החיצוני ישנו ענין מסויים הדורש עוד אמה נוספת, ועליו נאמר בפסוק י"ב "וגבול 

לפני התאות אמה אחת ואמה אחת גבול מפה".

בהמשך ישיר לפסוק הקודם, שקובע את אורך השער )לא אורך אולם השער, שאז אינו 
מובן מה ענינו לכאן, אלא את אורך השער עצמו שהנו( י"ג אמות, מוסיף עליו הנביא בצדו 
לפני  "גבול  נקראת  שלכן  התאים,  צורך  אלא  השער  צורך  שאינה  אחת,  אמה  עוד  החיצוני 

התאות". כמו שיתבאר לקמן.

ובעצם אמה זו דוחקת את רגלי הכתלים, ולכן כתלים אלו הנם בני חמש אמות בלבד, כיון 
שבצדם החיצוני הם צריכים להיות שווים לכתלי האולם. כלומר, כותל זה העומד בין השער 
לתא, הינו בן חמש אמות לא בגלל שהוא חלק מכתלי התאים שכולם חמשה אמות, שהרי 
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כותל זה מתייחס לשער ולא לתא, ולכן בעצם רחבו אמור להיות ו' אמות, ככתלי אולם השער 
המקבילים לו, ורק מפני אמת הגבול הדוחקת אותו, נשאר ברחבו ה' אמות. 

וזאת מציין הנביא באמרו "והתא שש אמות מפו ושש אמות מפו". הנביא מציין שמרחק 
חלל התא ממזוזות השער ו' אמות, כפי שאמור להיות מלכתחילה, אלא שמקומו של הכותל 

הוצר באמה אחת.

ועובי כותל הצפוני של  ולכן מדגיש רש"י: "נמצא עובי כותל הדרומי של התא הצפוני 
אולם כלים זה כנגד זה", בזה הוא מסביר את הדגשת הפסוק "שש אמות מפו", לומר ששש 
אמות אלו מקבילות לשש האמות של כותל האולם מבפנים. ולכן הוא כולל את אמת הגבול 

עם מדת הכותל, כיון שבעקרון כל אותם שש אמות הנם מהות אחת. 

וכך גם מובנת הדגשת המצו"ד: "חלל התא היה מרוחק ששה אמות מהתחלת גבול האמה 
היתירה על הגבול הפנימי", בכך מבאר מדוע נמדדים ו' האמות מקו דמיוני כנ"ל, כי קו זה 
מסמל את סיום השער עצמו ומזוזותיו, ותחילת המקום בו היה אמור להתחיל כותל )השער 

המשמש גם את( התא.

השער כולו
ובהמשך לכל זה, בפסוק י"ג מסכם את המדה הכללית של מבנה השער, "וימד את השער 

מגג התא לגגו רחב עשרים וחמש אמות".

ונזכיר שוב את קושיות הרד"ק שהובאו לעיל על פירוש רש"י בפסוק זה. "למה אמר וימד 
את השער, היה לו לומר וימד מגג התא האחד לגג התא האחר שכנגדו, למה זכר שער. ועוד, 

המדות האלה כבר זכרם בפרט, למה חזר לומר אותם בכלל".

וכעת תובן היטב מה תשובה יענה רש"י לקושיותיו. כי לא בא בפסוק זה סתם למדוד את 
המרחק בין גגות התאים, אלא לציין את מדתו הכללית של מבנה השער.

ומדגיש זאת רש"י בפירושו בפסוק זה "וכולן מדת רוחב השער הן כנגד י"ג אמות של חלל 
האולם מבפנים" וכו', להראות שאין זו סתם מדת כ"ה אמה, אלא זוהי מדת מבנה השער מכל 

עבריו, מצדו החיצוני וצדו הפנימי.

* * *
י"ד־ט"ו העוסקים במימד השלישי, בגבהו של מבנה השער.  ולאחר מכן באים פסוקים 
י"ד מדבר על גובה האילים, הם העמודים העומדים חוצה לאולם השער, ופסוק ט"ו  פסוק 

מדבר בגובה מבנה השער עצמו חמשים אמה, כפירוש רש"י וכביאור שנתבאר לעיל.
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ו
ענינה של אמת הגבול

מה שנשאר כעת לבאר, הוא ענינו המיוחד של גבול האמה היתירה לפני התאים.

ולכאורה יש לתלות זאת במדרגות שהיו לפני השער שהוזכרו בפסוק ו' "ויעל במעלותיו", 
שהיו  המעלות  ככל  אמה,  חצי  מעלה  לכל  ניתן  ואם  שם".  היו  מעלות  "י"ב  רש"י:  ופירש 

במקדש, יעלה סך הכל ו' אמות לי"ב מעלות.

אם נציב את י"ב המעלות לפני השער, נמצא שהם תופסים את כל השטח שבין התאים. 
שהרי התא נשען על חומת העזרה, וכל חללו ו' אמות. כנראה בתרשים ה'.

מצד שני, כפי שכתב רש"י בפירושו לפסוק י"ג "מגג התא לגגו פתח נגד פתח", "שלשני 
התאים הסמוכין לשער היו להם פתחים פונים אל שער אויר שבין שניהם". אך כיצד אפשר 

להכנס בפתח התא הפונה לשער, כאשר נצב שם גרם מדרגות.

ראשית נוכל להסיק מכך שקרקע התא אינו שווה לקרקע הר הבית הנמוכה, אלא לקרקע 
העזרה המוגבהת. אך עדיין נשארת השאלה כיצד אפשר לפתוח פתח היישר לגרם מדרגות.

לפני התא,  כמין מרפסת קטנה  הגבול, שהיתה  מיועדת אמת  הייתה  זה  לצורך  וכנראה 
ונבנתה מנדבך אבנים שהחל מהשער בגובהה של המעלה העליונה שלפני השער, ונמשך עד 

לפתח התא, כנראה בתרשים ה'.

" .  –  .  

  
"   

  

תרשים ה – המדרגות והגבול

י"ב מעלות גבול 
לפני 
התא

פתח 
התא
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1( הל' מלכים ומלחמותיהם יא, ד.
2( עמ' 206 הערה 6.

3( הלכות מלכים יא, ד.
4( יומא ה, ב.

משיח מן החיים לשיטת הרמב"ם

הת' מנחם מענדל אלימי
שליח בישיבה

א
חקירה בשיטת הרמב"ם

פסק הרמב"ם1: "ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי 
תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה', הרי זה 
בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ 
נדחי ישראל הרי זה משיח בוודאי. ואם לא הצליח עד כה או נהרג בידוע שאינו זה שהבטיחה 
עליו תורה, והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים הכשרים שמתו. ולא העמידו הקב"ה אלא 
לנסות בו רבים, שנאמר: 'ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהן ולברר וללבן עד עת קץ כי עוד 

למועד'". 

והנה, יש לחקור מהי דעתו של הרמב"ם, בנוגע לשאלה האם משיח יכול לבוא מן המתים, 
או שבהכרח שיהי' מן החיים דוקא? 

והנה בלקו"ש חל"ה2 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ מדוע דוד המלך ע"ה לא יכול להיות משיח, 
שהרי  לעולם"  להם  "נשיא  שהי'  מה"מ  בעצמו  המלך  דוד  שאין  עכצ"ל  "ולכאורה  וזלה"ק: 
תחיית  קודם  )ובוודאי  ברמב"ם3  כמבואר  הגאולה  קודם  תהי'  המשיח  מלך  פעולת  תכלית 
דמשיח  משמע  ומכאן  עמנו(".  ואהרון  משה  כמחז"ל4  מיד,  הקמים  דהצדיקים  גם  המתים 
אינו יכול לבוא מן המתים מכיון שבהכרח שיעמוד קודם לכן – עוד בזמן הגלות, ויפעל את 

פעולתו, ואם משיח מן המתים, אינו מובן היאך יהי' באפשרותו לעמוד, כדפסק הרמב"ם. 

אמנם יש שדייקו מלשון הרמב"ם בהלכה זו דכתב "ואם לא הצליח עד כה או נהרג בידוע 
שאינו זה שהבטיחה עליו תורה", ומשמע שדוקא כאשר נהרג הוא שאינו יכול להיות משיח, 
אבל אם הוא נפטר כדרך כל הארץ, ולא ע"י הריגה ורציחה מבחוץ, אזי משמע שיכול להיות 
משיח לישראל, ובתנאי שהוא עשה ופעל את הענינים המפורשים ברמב"ם הנ"ל, בגדר עניינו 

של משיח קודם הגאולה. 
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5( בהערה 66.
6( הלכות מלכים ספי"א.

7( עמ' 256.

 letters from the'8( נדפסה ב)מקורה ב(אנגלית ב
בלקט  בלה"ק  והודפס  ואילך,   72 ע'   2 חלק   'rebbe

אגרות קודש בענייני גאומ"ש עמ' קעג.

והביאו ראיה לדבריהם דהנה, בהנחה דשיחת ש"פ תזו"מ ה'תנש"א5 כתבו "וע"פ פס"ד 
עכשיו"",  שחיים  "מאותן  שהוא  לומר  בהכרח  כו"  דוד  מבית  מלך  יעמוד  "ואם  הרמב"ם6 
והעביר כ"ק אד"ש מה"מ את קולמוסו על התיבות בהכרח לומר שהוא מאותן שחיים עכשיו, 
וכתב: "היינו שהוא כבר מלך". ומפרשים דהנה מהעברת הקולמוס על המילה בהכרח, משמע 

דאכן משיח יכול לבוא אף מן המתים.

ב
ביאור ענין משיח מן החיים ע"פ דברי כ"ק אד"ש

אמנם קשה לומר זאת, ומצד כמה ענינים המובאים בשיחותיו של כ"ק אד"ש:

דהנה, מהא דהבאנו לעיל מוכח שדוד המלך אינו יכול להיות משיח היות ומלך המשיח 
צריך להתחיל פעולתו עוד קודם הגאולה, ובוודאי קודם תחית המתים, דהנה, מלך המשיח 
צריך לסיים את כל פעולותיו כמשיח וודאי עוד קודם הגאולה, ודוקא לאחר שסיים פעולותיו 
וודאי, דהיינו, בנין בית המקדש וקיבוץ נדחי ישראל, אזי נפעל פעולתו כמשיח  של משיח 

וודאי בתכלית ומגיעה עת הגאולה של עם ישראל. 

וכדברי כ"ק אד"ש בלקוטי שיחות חלק כ"ז7: "עניינו של משיח הוא )לא בכדי לתקן את 
העולם אלא( ענין בפ"ע "מלך מבית דוד" וענין ביאת משיח )בעולם( שזה יהי' לאחרי "בנה 
מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל". שאז הוא "משיח בוודאי" הוא שיומשך ויתגלה בעולם 
מלך המשיח )שהוא למעלה מענין תיקון העולם(, אלא שכתוצאה מזה "יתקן )גם( את העולם 
כולו" שגם בעולם יהי' בשלימות עד אשר "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" . . 

]שהרי ענין ביאת משיח הוא שמשיח יתגלה בעולם, שידעו שהוא "משיח בווודאי"[". 

וכן כתב כ"ק אד"ש באגרות ושיחות רבות, ולדוגמא באגרת מתאריך כ"א מנ"א ה'תשכ"ח8 
"ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה . . )ולהעיר שזה עדיין אינו סימן בטוח לגאולה, שהרי 
כל זה עדיין יכול לקרות במצב של גלות, אך( אם עשה והצליח )בענינים הנ"ל, דהיינו שניצח 
בכל המלחמות וכפה את כל עם ישראל ללמוד תורה ולתקן את בדקה, אך עדיין איננו בטוחים 
ונדרשים אנו לסימן נוסף, והוא( ובנה מקדש במקומו )בבירור בירושלים עיר הקודש, המראה 
אך גם אז עדיין איננו בטוחים בסיום הגלות,  שתהיה אוכלוסיה יהודית גדולה בעיר הזאת, 

אלא כעת על גורם נוסף להתגשם, והוא( וקיבץ נדחי ישראל – ה"ז משיח ודאי".

דהיינו, שמזה מובן שמשיח לא רק שצריך לעשות פעולות של חזקת משיח קודם הגאולה 
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9( שיחה ב' אות ה'.
10( ושם בהע' 66 ע"ש.

11( לקו"ש חלק כז פ' בחוקותי שיחה א'.
לפני  בחיים  להיות  צריך  שהוא  מובן  מזה  12( אשר 
הגאולה, כי הוא זה שעושה פעולות של משיח והוא זה 
המתים  תחיית  לפני  הוא  זה  וכל  הגאולה,  את  שמביא 

אפי' של הצדיקים.
13( רמב"ם הל' מלכים ומלחמותיהם פי"א, הל' א'.

ה"ד  פי"ב,  ומלחמותיהם  מלכים  הל'  14( רמב"ם 
וה"ה.

15( רמב"ם שם בתחילת פי"ב.
16( שהיא התקופה הראשונה. 

17( דהיינו שהרמב"ם אינו שולל שמשיח לא יעשה 

עולם,  של  מנהגו  שינוי  להיות  יכול  שלא  או  מופתים 
אלא שיכול להיות שכך יהי', אבל אין זה מוכרח, כי אין 

זה גדרו של מלך המשיח לעשות מופתים, 
המתים  תחיית  באגרת  עצמו  הרמב"ם  וכדברי 
שנאמר  בהם  וכיוצא  היעודים  שאלו  "ודע  ו'(  )פרק 
כלומר  וכו'",  החלטי  זה  דברינו  אין  משל,  שהם 
הם  אלו  שיעודים  היד  בספר  פסק  דהרמב"ם   שהא 
"משל וחידה" – הרי כותב בעצמו שאין זה דבר החלטי, 
ויתכן שיהי' כפשוטו, היינו, שבימות המשיח יהי' בפועל 
באופן ניסי חידוש מעשה בראשית )אלא שאין זה מוכרח 
מצד הגדר דביאת המשיח(, וכן בסה"ש ה'תשמ"ז  ח"א 

ע' 308 שיחת יו"ד שבט הדרן על הרמב"ם סוס"ט. 
18( ולפי זה אפשר לומר שמה שמופיע בזוהר )פ' בלק 

אלא גם פעולות של משיח ודאי ודוקא אז יש גאולה ותחיית הצדיקים הקמים מיד' כדברי כ"ק 
אד"ש בשיחת ש"פ וארא ה'תשנ"ב9: "כשצדיקים קמים לתחיה )בהתחלת ימות המשיח ארבעים 
שנה לפני התקופה דתחה"מ דכל בנ"י10(". וע"כ ניתן להוכיח שמשיח צ"ל דוקא מן החיים. 

ג
הוכחה נוספת להנ"ל מהא ש"עולם כמנהגו נוהג"

ובאופן אחר11 י"ל כל זאת, דהנה, גדרו של מלך המשיח12 כפי העולה מדברי הרמב"ם הוא 
החזרת שלימות מלכות בית דוד, וממילא חוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם ומקריבין 
קרבנות ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה13. ולכן כאשר רוצים לבחון אותו 
אם הוא אכן מלך המשיח, איננו בוחנים אותו ע"י אות ומופת כי אין זה גדרו, אלא בוחנים 
ולוחם  כדוד אביו  ועוסק במצוות  הוגה בתורה  דוד  והוא: מלך מבית  אותו מצד הגדר שלו, 
מלחמות ה' )מצות הכרתת זרעו של עמלק( ובונה בית המקדש ומקבץ נדחי ישראל. וע"פ 

סימנים אלו יודעים שהוא המלך המשיח.

וכמו"כ הגדר של הזמן דימות המשיח, הוא: שיהיו פנויין בתורה ועוסקים במצוות וכו'14, 
ולכן אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהי' חידוש במעשה 

בראשית אלא עולם כמנהגו נוהג15. 

וכידוע ביאור כ"ק אד"ש בזה, שהיות ומדבר באופן הוודאי, היינו המצב דלא זכו16, לכן 
מדבר דוקא באופן שאין בו שינוי מעשה בראשית אלא עולם כמנהגו נוהג.

והנה, ע"פ הנ"ל מובן שמשיח בהכרח אינו יכול לבוא מן המתים לשיטת הרמב"ם, דא"כ 
הוי כשינוי מנהגו של עולם, ואין זה הגדר של ימות המשיח כדברי הרמב"ם הנ"ל17. 

]אמנם, אכן באופן דזכו אינו שולל ויכול לבוא מן המתים18[. 
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רג' ב. ובתיקו"ז תיקון כה ע, ב ועוד( שמשיח יבוא מן 
המתים, אזיל לשיטתיה בנוגע לביאת המשיח ובנין בית 
המקדש שזה יהי' ע"י הקב"ה – גאולה באופן ניסי )זכו(. 

19( פאת השדה מערכת האל"ף כלל ע.
20( נב, א.

צדיק  א' שיהי'  אופן  לח ע"א שיש  דסנהדרין  בגמ'  "ולפי שאמרו  וכדברי השדי חמד19: 
ונושע עני ורוכב על החמור וגם אמרו שם היום אם בקולו תשמעו ובאופן הנ"ל ראוי להיות 
רק א' מצדיקי הדור )היינו אם יזכו רק מעט(, וצריך להיות בכל דור הא' הראוי אם יזכו הוא 
יהי' השליח ע"ע אליהו ואם לא יזכו יהי' כשאר הצדיקים בלא הפרש, וכשמת ר"ל אחד צ"ל 
אחר בדור במקומו שיהי' ראוי ע"ד דאמרו בקידושין ע"ד וזרח השמש ובא השמש כו' יעו"ש, 
ובדרך הזה היה משוער אצלם בכל דור מי הוא, ולכן אחר החורבן בית שני היה מנחם עובדא 
הנ"ל, ואחר אחרית ימיו היה רבינו הקדוש ולכן בדורו אמרו וידעו שהוא המוכן, ואחרי מות 

רבי היה מי שדיבר עם ריב"ל בסנהדרין ואחריו בימי רב נחמן היה רב נחמן. 

וכן הוא בכל דור ודור צ"ל אחד מוכשר שמא יזכו )ועפ"ז כתבו ג"כ תלמידי האר"י ז"ל 
אופן  עוד  ולפי שיש  קיימים  חז"ל  דברי  כל  ובזה  הוא פשוט  וכ"ז  ז"ל(,  היה האר"י  שבימיו 
בזכות גדול דעם ענני שמיא כבר אינש אתא וכמ"ש בסנהדרין צח ע"א שם לכן אמרו על אופן 

זה בסנהדרין שם צז ע"ב אם מן מית ההוא דניאל איש חמודות יעו"ש". עכ"ל.

ונראה דשיטת השדי חמד כשיטת הרמב"ם שבאופן דלא זכו הרי המשיח מוכרח להיות מן 
החיים דוקא, משא"כ בזכו הרי יכול לבוא אף מן המתים.

ניתן לבאר מהו מקורו של הרמב"ם שפוסק שאם נהרג בידוע שאינו משיח, דיש  עפ"ז 
שהסבירו שמקורו הוא מהגמ' בסוכה20 ושם איתא "תנו רבנן משיח בן דוד שעתיד להגלות 
במהרה בימינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא שאל ממני דבר ואתן לך, שנאמר אספרה אל חוק 
וגו' אני היום ילדתיך שאל ממני ואתנה גוים נחלתך. וכיון שראה משיח בן יוסף שנהרג, אומר 
לפניו רבונו של עולם, איני מבקש ממך אלא חיים. אומר לו חיים, עד שלא אמרת – כבר 

התנבא עליך דוד אביך שנאמר חיים שאל ממך נתתה לו וגו'".

ניתן לומר דמקורו של הרמב"ם הוא על פי הא דפסק בהלכה הקודמת  אלא ע"פ הנ"ל 
)ה"ג( שאין משיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחיה מתים, וכן בפרק יב )ה"א( שאין בין 
עולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות, ולכן אם משיח בא מן המתים יש בזה "שינוי 

מנהגו של עולם". 

ולכן מובן מדוע בבן כוזיבא "כיון שנהרג בידוע שאינו", וכן כל מלך שנהרג "בידוע שאינו 
זה שהבטיחה עליו התורה, והרי הוא ככל מלכי בית דוד הכשרים והשלמים שמתו", כי הוא 
כבר לא יכול להיות משיח, מכיון שגדר ענינה של הגאולה הוא שאין שינוי מנהגו של עולם. 

ועפ"ז יוצא שאין חילוק בין נהרג למת כי הרי בשניהם יש הענין ד"שינוי מנהגו של עולם". 
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22( ח"ב עמוד 575 הע' 21.69( פרק ז' ה"ה.

ד
פסק הרמב"ם שע"י שעושין תשובה מיד הן נגאלין

ויש לבאר כ"ז באופן נוסף, דהנה, הרמב"ם פוסק בהלכות תשובה21: "כל הנביאים כולם 
צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות 
תשובה בסוף גלות ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבואו עליך כל הדברים וגו' ושבת עד ה' 

אלקיך ושב ה' אלקיך וגו'".

ומבאר כ"ק אד"ש בסה"ש ה'תשמ"ח22: "שישנו בכל דור ודור, ולא עוד, אלא שהוא כבר 
במצב שראוי לגאל תומ"י )ומבלי עיכוב חבישת נגע אחד כבגמרא( את ישראל )"הוגה בתורה 
ועוסק במצוות וכו'" – רמב"ם הלכות מלכים סוף פרק יא( דמכיון שפס"ד ברור דכשישראל 
עושין תשובה מיד הן נגאלים )כנ"ל בפנים( – הרי מוכח, שכבר ישנו )עוד לפני עשיית תשובה( 

משיח במצב כזה, שכשישראל עושין תשובה יגאל אותם מיד". עכלה"ק.

ומובן מזה שמשיח מוכרח להיות כבר במצב של ראוי לגאול את בנ"י, לפני עשיית תשובה, 
ובכדי לגאול את בנ"י ולא לעכב אותם בגלות אפי' לרגע אחד )ואפי' עיכוב חבישת פצע(, 

מוכרחים לומר שמשיח מן החיים דוקא. וכ"ז פשוט.

ה
דברי כ"ק אד"ש דמשיח מאותן שחיים עכשיו

אמנם עדיין צריך לעיין מהו שהעביר כ"ק אד"ש מה"מ קולמוסו על התיבות "היינו שהוא 
בחיים"?

וי"ל ההסברה בזה, דהנה בשיחה זו דש"פ תזו"מ מבאר כ"ק אד"ש מה"מ עניינו של משיח, 
ופועל בעולם במצב של  וחי  דמלבד היותו גואל ישראל, הרי הוא גם סובל תחלואי הגלות 
גלות, ובלשונו: "משיח )הגואל( נקרא בשם מצורע "מצורע של בית רבי" . . שמשיח נמצא 
בעולם בזמן ומקום הגלות ובמצב של גלות. שסובל תחלואי הגלות ]וכהמשך הגמרא "אמר רב 
אי מן חייא הוא כגון רבינו הקדוש" "אם משיח מאותן שחיים עכשיו ודאי היינו רבינו הקדוש 
דסובל תחלואים וחסיד גמור הוה"[ ומצפה בקוצר רוח ובכליון עיניים להתגלות )מההעלם 
בזמן ומצב הגלות(, דמלך המשיח גואל את ישראל בגאולה האמיתית והשלימה שאין אחריה 

גלות כפס"ד הרמב"ם "יעמוד מלך מבית דוד וכו'". 

בחיים  נמצא  הגלות  בזמן  כבר  בגוף השיחה, שמשיח  כ"ק אד"ש מה"מ  והיינו שמחדש 
וסובל תחלואי הגלות, ומצפה לגאול את בנ"י. 
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23( סנהדרין צח ע"ב, והובאו בש"פ תולדות ה'תשנ"ב 
הע' 94.

היה  שבוא  גלותא  ראשי  הקדוש  רבינו  24( ע"ד 
מלך כדברי הרמב"ם בהלכות סנהדרין פ"ד ה"ג "ראשי 
גליות שבבבל במקום מלך הם עומדין, ויש להם לרצות 

לא  בין  רצו  בין  עליהם  ולדון  מקום  בכל  ישראל  את 
גליות  ראשי  אלו  מיהודה  שבט  יסור  לא  שנאמר  רצו 

שבבל". 
25( אות ט'.
26( ע' 517.

ועפ"ז יובן מש"כ כ"ק אד"ש בהע' 66: "וע"פ פס"ד הרמב"ם )הל' מלכים ספי"א( "ואם 
יעמוד מלך מבית דוד כו'" – היינו שהוא כבר מלך".

והיינו שברור שאינו בא לשלול מש"כ בגוף השיחה שמשיח חי כבר בזמן הגלות, אלא 
רבינו  אצל  וכפי שמצינו  המלוכה.  ענין  למשיח  יהי'  הגלות  בזמן  להוסיף שכבר  בא  אדרבה 
הקדוש, שהיה לו תוקף של מלוכה וממשלה גם בזמן הגלות וכדברי המהרש"א בחדא"ג23: 
"מאותן הבאים מבני דוד ועדיין היה להם ממשלה גם בגלות . . כגון רבינו הקדוש24". ולפי"ז 
מובן דהעברת הקולמוס על המילים "היינו שהוא בחיים", היא משום דענין זה שמשיח מן 
החיים כבר כתב מפורשות בגוף השיחה שמשיח נמצא בעולם בזמן ומקום הגלות, עוד קודם 

הגאולה כנ"ל.

ופשיטא שאינו שולל בזה שמשיח יהי' מן החיים דוקא, שהרי כאן מדבר לשיטת הרמב"ם, 
ולשיטתו, וודאי שמשיח הוא חי בעולם הזה הגשמי וישנם סימנים כיצד לזהותו "ואם יעמוד 

מלך וכו'". 

וכדברי כ"ק אד"ש בשיחת ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב25: "כפס"ד הרמב"ם שמשיח הוא "מלך 
מבית דוד, הגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו כו'", "וילחום מלחמת ה'" דבר המוכיח שהוא 

נמצא בעולם שבו קיימים מנגדים שמשום כך הוא צריך לנהל מלחמה – וינצח".

היות  א.  מן המתים,  אינו  מוכרח שמשיח  הנה,  דברים: לשיטת הרמב"ם,  לסיכומם של 
והוא צריך לעמוד כבר בזמן הגלות. ב. היות ומדבר באופן דלא זכו הרי בהכרח שמשיח הוא מן 
החיים. ג. דמשיח נמצא במעמד ומצב שראוי לגאול את עם ישראל כל רגע עוד בזמן הגלות.

אומר  אני  מה  אצלי  "שאלו  ב'26:  חלק  בלקו"ש  אד"ש  כ"ק  כתב  דהא  יוקשה  עדיין  אך 
שבקרוב והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם והרבי יוציאנו מהגלות הרי הסדר הוא, ביאת 
משיח וימות המשיח ורק אחר זמן מה יהי' תחיית המתים וכך גם מובא בחסידות המענה ע"ז. 
הסדר הוא: ביאת המשיח, בניין בית המקדש קיבוץ גלויות, תחיית המתים של  שבכלל  אף 
יחידים היה ויהי' גם לפני זה וכידוע כמה סיפורים בש"ס ומדרשים ומצדיקים שהחיו מתים. 
וכמאמר רז"ל זוטי דאית בכו מחי' מתים". ע"כ, ומשמע דמשיח יכול לבוא מן המתים, ועיין 

בשערי ישיבה ח"ז עמ' 307-8 מה שענה ע"ז בטוב טו"ד ודו"ק. 
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27( התוועדויות ח"א עמ' 440.

ונסיים בדברי כ"ק אד"ש מה"מ בש"פ וישלח ה'תשמ"ט27:

"יעלו עתה אלו שהכינו משקה המשמח עבור ההתוועדויות בקשר עם פעולות דהפצת 
כל  ויזמינו את  והזמן,  אודות תוכן הארוע, המקום  יכריזו  וכרגיל,  חוצה,  והמעיינות  התורה 
המסובים בתוככי כלל ישראל, ולכל לראש – יזמינו את משיח צדקנו ויה"ר שעוד לפני שיבוא 
הזמן דהתוועדויות אלו, ותיכף ומיד בעלייתם להכריז ולהזמין כו' – יבוא משיח צדקנו בפועל 
ממש – בשר ודם שנמצא כבר בעוה"ז הגשמי, דמכיון ש"אחכה לו בכל יום שיבוא" עכצ"ל 
שמציאותו נשמה בגוף קיימת גם עתה – ויעורר את בחי' היחידה )דרגתו של משיח( אצל 

כאו"א מהמסובים כאן )בתוככי כלל ישראל( כו'. עיי"ש. 
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"תחזור הנבואה לישראל" בנשיא הדור

הת' יחיאל מיכל גרליק

א
קושיא היכי אמרינן שתחזור נבואה לישראל

וזלה"ק:  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  כותב  בלק(,  )פר'  ח"ב  שיחות  בלקוטי 
"הרמב"ם כותב באחת מאיגרותיו – אגרת תימן . . כלומר: בשנת ד' אלפים תתקע"ו – תחזור 
הנבואה לישראל. בזמן האמור – ד' אלפים תתקע"ו – ובקירוב לו חיו: ר' שמואל הנביא אביו 
של רבי יהודה החסיד, ר' אלעזר בעל הרוקח, הרמב"ן . . הראב"ד שהופיעה רוח הקודש בבית 
מדרשו, ר' עזרא הנביא, ור"י החסיד . . היה איפוא, ענין זה של "תחזור הנבואה לישראל". . 
כעבור דורות, כשהתקרב זמן ביאת המשיח, היה שוב ענין של "תחזור הנבואה בישראל" ע"י 
התגלות מורנו הבעש"ט ותלמידו עד לאדמו"ר הזקן שעליו נאמר הביטוי שנאמר לעיל על ר' 
יהודה החסיד וביתר שאת. ושוב – ע"י רבותינו נשיאנו ממלאי מקומו, עד לדורנו – נשיאנו 

כ"ק מו"ח אדמו"ר". עכלה"ק.

ולכאו' צ"ב כיצד יתכן שהנבואה חזרה והתגלתה אצל כהנ"ל, וביתר שאת ועז אצל רבותינו 
נשיאינו, והרי ידוע שרובם פעלו וחיו לא בא"י אלא בחו"ל, והרי ידוע שאין הנבואה שורה 

אלא בא"י, וכדלהלן.

ב
מכ"מ מוכח שאין הנבואה שורה אלא בא"י

היה  ראוי  רבי אבא  הונא: "פתח עליה  רב  גבי פטירת  א(  כה,  )מועד קטן  בגמרא מצינו 
רבינו שתשרה עליו שכינה, אלא שבבל גרמה ליה". ומפרש רש"י: "שאין שכינה שורה בחוץ 

לארץ".

וממשיכה שם הגמרא: "מתיב רב נחמן בר חסדא, ואמרי לה רב חנן בר חסדא "היה היה 
דבר ה' אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים"! טפח ליה אבוה בסנדליה. אמר ליה לאו אמינא 
לך לא תיטרוד עלמא? מאי היה – שהיה כבר". ומפרש רש"י: "כלומר ההיא שעתא הוה, ולא 

יותר, ויש אומרים: שהיה כבר – בארץ ישראל, ששרתה עליו רוח הקודש".

יחזקאל  ספר  כתבו  הגדולה  כנסת  הגמ' שאנשי  אומרת  א(  טו,  בתרא  )בבבא  מצינו  וכן 
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1( זח"א פה, א. קמט, א. רכב, ב. רמ, סע"ב. זח"ב ה. זו"ח ויצא כח, סע"ד.

ומפרש רש"י: "שנתנבא בגולה ואיני יודע למה לא כתבו יחזקאל בעצמו אם לא מפני שלא 
נתנה נבואה ליכתב בחוצה לארץ וכתבום אלו לאחר שבאו לארץ".

וכן הוא בספרי פ' נשא: "ארץ כנען מקודשת מעבר הירדן שארץ כנען כשרה לבית השכינה 
אין עבר הירדן כשר לבית השכינה", ובפרשת שופטים עה"פ "נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים 

לך ה' אלוקיך אליו תשמעון", כותב הספרי "נביא מקרבך, ולא מחוצה לארץ". 

וא"כ, מוכח שאין הנבואה שורה בחו"ל )אלא א"כ בנביא שכבר התנבא בארץ(, ויל"ע איך 
"תחזור הנבואה לישראל", כאשר רובם ככולם שציין כ"ק אד"ש דרו בחו"ל.

ג
קושיא איך אמרינן שהתנאי דא"י אינו להלכה 

הנבואה  בענין  הרמב"ם  שהאריך  שאף  "וכמדומה   ,)337 ע'  )ח"ח  בלקו"ש  שכתב  ואף 
ופרטי', לא הזכיר התנאי שצ"ל בארץ ישראל דוקא . . ומסתימת לשונו בהל' יסוה"ת משמע 

דלא ס"ל תנאי זה". 

הנה מ"מ צריך ביאור היכי פסק כן, הרי מהגמ' ומהספרי משמע שלא תחזור הנבואה אלא 
בא"י. ועוד מצינו שכ"ק אד"ש מה"מ עצמו מזכיר בשיחותיו דין זה כו"כ פעמים. עיין בשיחות 
קודש תשל"א )סי' י( "וכפי שאומר במכילתא )בתחילתו(, ש"משנבחרה ארץ ישראל", נהיו 
בכל שאר הארצות פסול בנוגע לכמה ענינים". וכן בשיחות קודש תשכ"ט )עמ' 442, סי' ב( 
"המכילתא אומר שבתחילה היה הנבואה מצויה בכל הארצות, וכשנבחרה ארץ ישראל יצאו 

כל הארצות לנבואה – והיא רק בארץ ישראל". 

וכן הוא ע"פ חסידות, וכמובא כמה פעמים )ראה בסה"ת תר"פ דלקמן, ובספר הליקוטים 
לצ"צ, ערך נבואה ע' י"א, ועוד( וגם במקומות גופא שמציין אליהם כ"ק אד"ש בלקו"ש ח"ח 

הנ"ל, הנה בחלקם ס"ל בפשטות שאין הנבואה שורה בחו"ל1.

ד
יישוב ע"פ דברי המהרש"א ונשאר בצ"ע

ואוי"ל בזה ע"פ דברי המהרש"א בערכין )י, ב(. וז"ל: "יש לתת טעם בזה לפי שכשנכנסו 
לא"י נתקדשה והקב"ה נקרא אלקי ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה תמיד . . ע"ש והנס שם 
על ידו ולא ע"פ שליח וראוי לומר עליו הלל משא"כ נס שבח"ל שנעשה ע"פ שליח או ע"י 
מלאך ורב נחמן דסבר לקמן כיון שגלו חזרו להיתרן הראשון היינו משום דודאי כשישראל על 
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2( ראה ספרי במדבר פיסקא פד וקס"ה, במדב"ר פ"ז, ילקו"ש תורה רמ"ז ועוד.

אדמתן אין השכינה שורה אלא בא"י במקום קדושה ואין לומר שירה אלא על נס שבא"י אבל 
כשגלו הרי גם שכינה עמהם בח"ל כדאמרינן עמו אנכי בצרה". 

וא"כ כיון ש"שכינה עימהם", י"ל שהכוונה היא שיכולה להיות השראת השכינה גם בחו"ל 
ולכן גם על הנביא יכולה לשרות נבואה. 

אבל ק"ק לפרש כן בדבריו, דהרי גם יחזקאל היה בזמן הגלות, ו"בכל מקום שגלו, שכינה 
בחוצה  להינבא  יכל  לא  שיחזקאל  אמרינן  ומדוע   .2". . עמהם  שכינה  לבבל  גלו   . . עימהם 

לארץ? 

אלא ע"כ מה שכתב המהרש"א הוא רק לגבי אמירת הלל, שאע"פ שבנ"י בחו"ל – שכינה 
עימהם. ולכן נעשים להם ניסים עקב זה שהשכינה עימהם, ולכן אומרים הלל. אבל אין הפי' 

שגם נבואה שורה בחו"ל. 

ובסגנון אחר: ש"שכינה עמהם" – היינו השגחת ה' ית' על עמו ישראל, אבל אין הכוונה 
להתגלות השכינה במראה או בדיבור. 

ה
 ביאור דיש ב' גדרי נבואה ומקשה 

דאינו אלא בשאר בנ"א ולא בנשיא הדור
ונראה לומר באופן אחר, דהנה בלקו"ש )חי"ד עמ' 72(, כותב כ"ק אד"ש שגם בזמן הזה 

אפשר להקריב בבמות, ע"פ ציווי נביא. 

וממשיך כ"ק אד"ש: "ואף שאמרו "משמתו נביאים אחרונים חגי זכרי' ומלאכי נסתלקה 
רוח הקודש . . מפורש בכ"מ בדברי חז"ל שהייתה גם לאח"ז השראת רוה"ק . . אבל באם יהי' 

בנ"א הראוי לקבלתה, תשרה עליו רוה"ק ונבואה גם בזמן הזה".

וכן  לישראל",  הנבואה  ש"תחזור  הרמב"ם  דברי  את  שם  ומביא  אד"ש  כ"ק  וממשיך 
שהרמב"ם עצמו כותב שבזמנו היה "נביא באין ספק". 

ובהערה 20 כותב כ"ק אד"ש: "ואף שאין זה באותה הדרגא של השראת רוה"ק שהייתה 
אצל הנביאים . . מ"מ בכללות ה"ז דרגא בנבואה". ובהערה 21 מביא כ"ק אד"ש דוגמא מר' 
עזרא הנביא מבעלי התוס' שהוא אחד מהאנשים שחזרה אליהם הנבואה )כפי שכותב בלקו"ש 

ח"ב הנ"ל(.

וכמו"כ י"ל גם כן הכא, שבדרגת הנבואה הנמוכה יותר הנ"ל )שהיא לכאו' הדרגא שנמצאת 
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כיום – כדמוכח מר' עזרא הנביא וכדלעיל(, אפשר להנבא גם בחו"ל, ורק דרגת נבואה ממש 
לא יכולה להיות בחו"ל.

אך בשלמא כל הנ"ל כלפי שאר בנ"א אבל כלפי נשיא הדור א"א לומר חילוק זה, כדמוכח 
מ"דבר מלכות" לפ' שופטים כותב כ"ק אד"ש, וז"ל: ". . שתמיד )בכל הדורות( שייך הענין 
דגילוי הנבואה למטה, עד לדרגת נבואה שהיא מעין דנבואת משה, "נביא אקים להם מקרב 
אחיהם כמוך" . . והביאור בזה: בכל הדורות – גם לפני תחה"מ של משה – נוגע לדעת את 
ההלכה ש"הא־ל מנבא את בני האדם" )גילוי אלוקות בגדרי הנבראים(, עד השלימות בזה כפי 
שהי' אצל משה. ויתירה מזו – בכל דור שייך ש"נביא אקים להם גו' כמוך" . . ובדורנו נשיא 
דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר . . ואח"כ – יפוצו מעיינותיך חוצה" ע"י רבותינו נשיאנו – שעל ידם 
"תחזור הנבואה לישראל" )בלשון הרמב"ם הנ"ל(, "גלה סודו אל עבדיו הנביאים", הם הנם 

נביאי דורנו עד "נביא מקרבך גו' כמוני )בהיותם אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא(".

וא"כ החילוק הנ"ל בב' דרגות בנבואה, אפשר לומר דשייך דוקא בסתם נביאים שחזרה 
בהם הנבואה. אבל "אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא", כולל נשיאי חב"ד, דרגת הנבואה 

שלהם היא כשל משה רבינו.

גם  נבואה  לחזור  יכולה  דור  נשיאי הדור שבכל  כלפי  לדוכתא מדוע  וא"כ הדרא קושיה 
בחו"ל, אף שהוכח כנ"ל שאין הנבואה שורה אלא בא"י. 

ו
 ביאור ע"פ היסוד הנ"ל כמה תמיהות 

ומ"מ צ"ע איך שורה נבואה בחו"ל
ולהעיר שמעצם החילוק הנ"ל דיש ב' דרגות בנבואה, והחילוק הוא שבנשיאי דור דוקא 

שייכת נבואה ממש כמשה רבינו, ובשאר בנ"א בדרגה פחותה יותר. תתורץ קושיא אחריתי.

ובהקדים שבלקו"ש חכ"ג )ע' 357( כותב כ"ק אד"ש במענה לא', וזלה"ק: "כנראה בחוברת 
זו אינו נכנס בפירוט הדרגות, וכוללם יחד, שהרי שלש מדריגות הן, נבואה שנסתיימה בימי 
חגי זכריה ומלאכי ורוה"ק. משא"כ בת קול, והלשון נבואה )בפועל( ורוה"ק המובא בהנוגע 

לתקופות שלאח"ז ה"ז שם המושאל ושייך לדרגת הבת קול". 

ובגמרא סנהדרין )יא, א( כתוב: "תנו רבנן משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי – 
נסתלקה רוח הקודש מישראל, ואף על פי כן היו משתמשין בבת קול. פעם אחת היו מסובין 
בעליית בית גוריה ביריחו ונתנה עליהם בת קול מן השמים יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו 
שכינה )כמשה רבינו(, אלא שאין דורו זכאי לכך, נתנו חכמים את עיניהם בהלל הזקן. וכשמת 

אמרו עליו: הי חסיד, הי עניו, תלמידו של עזרא!". 



481 שער גאולה ומשיח

3( וראה בלקו"ש חכ"ב ע' 82, ואכמ"ל.

וכן בב"ב )קלד, א(. "שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן, שלושים מהן ראויים שתשרה 
ואין הדור ראוי  גורם  ומפרש שם רשב"ם: "אלא שעוון הדור  רבינו".  שכינה עליהם כמשה 

לכך".

וא"כ רואים שלכאו' יכול היה הלל להיות נביא כמשה3, רק שהדור לא היה ראוי. וא"כ צ"ע 
מה שכותב בלקו"ש חכ"ג, שהנבואה בדרגתה הגבוהה נסתיימה בימי הנביאים האחרונים.

אלא שי"ל, שאכן בנביאים סתם, שאחרי הנביאים האחרונים )כ"שתחזור הנבואה לישראל" 
נבואה ממש. אבל בנשיא דור "אתפשטותא דמשה",  ולא  וכו'(. שייכת רק דרגת הבת קול 
שייכת נבואה ממש, וזה שהלל לא זכה, הוא מפני שלא היה הדור ראוי. וזהו "שנסתלקה רוח 

הקודש", ואע"פ שיש אנשים הראויים לנבואה )נשיאי הדורות(, אין דורם ראוי לכך. 

"כולו  )ועד  זכאי  לא  הדור  להיות  שיכול  אע"פ  לישראל",  הנבואה  כש"חזרה  כיום  אבל 
חייב"(, לנשיא הדור יכולה להיות נבואה ממש, כי הנבואה שנסתלקה חזרה כבר.

נבואה  דהוי  לומר  ואין  נבואה בחו"ל,  יתכן שתהיה  איך  כנ"ל,  ביאור,  גופא צריך  זה  אך 
פחותה כי כאמור בנשיא הדור לא שייך לומר כן אלא הוא הדרגה אחת עם "משה רבינו".

ז
ביאור דנבואה זו לשעה הוה, ודוחה דמלישנא לא משמע כן

ואולי אפשר לבאר באופן אחר. ע"פ דברי הגמ' הנ"ל במו"ק: "מתיב רב נחמן בר חסדא, 
ואמרי לה רב חנן בר חסדא "היה היה דבר ה' אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים". טפח 
ליה אבוה בסנדליה. אמר ליה לאו אמינא לך לא תיטרוד עלמא. מאי היה – שהיה כבר", שם 
מפרש רש"י )באופן א'( "ההיא שעתא הוה, ולא יותר". וא"כ אולי י"ל דגם כאן, הנבואה היא 

בדרך שעה. 

ובמכילתא דרשב"י )פי"ב(: "ר' נחמיה אומר כתחלה היה דיבר עם הנביאים בכל מקום 
מה ת"ל היה היה דבר ה' אל יחזקאל אלא מלמד שלא היתה רוח הקדש תדירה עליו". היינו 
שלמרות שהתנבא כו"כ פעמים, היו כל אלו הפעמים בדרך שעה בלבד, ולא הייתה רוח הקודש 

קבועה אצלו.

וכמו"כ י"ל, שהנבואה אצל נביא הדור, היא "בדרך שעה". ואע"פ שמתנבא פעמים רבות, 
ה"ז כמו אצל יחזקאל, "שלא הייתה רוח הקודש קבועה אצלו". 
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ברם, מהלשון "תחזור הנבואה", משמע שהוא בדרך קביעות. ולא באופן של "בדרך שעה", 
כפי שהיה אצל יחזקאל. ואדרבא תחזור כמקדם דהנבואה שרתה בתדירות.

ח
הביאור למסקנה איך שורה נבואה בחו"ל - בב' אופנים

ונראה לבאר בב' דרכים:

א. בסה"מ פר"ת )ע' קפד( כותב כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע: "והנה גילוי הנבואה הוא 
בא"י דוקא וכמארז"ל ע"פ הי' הי' דבר ה' כו'. והיינו דא"י דוקא הוא מקום המוכשר לגילוי 
הנבואה לא שארי ארצות. ומ"מ גם בא"י אין זה שהמקום הוא בבחי' כלי לגילוי דנבואה רק 
שהמקום מוכשר לזה. ועד"מ שכותבים שכל באצבעות היד לא ברגל הרי שהיד דוקא מוכשר 
בענין  הוא  וכמו"כ  משיג. .  הרגל  שאין  כמו  השכל  את  משיג  היד  אין  ומ"מ  שכל,  לכתיבת 

הנבואה שהמקום דא"י מוכשר לגילוי לא שהוא בבחי' כלי".

]ואף שבאור התורה על הסידור ע' יז, מסביר באופן אחר, וז"ל שם: "ומה שאמר לו עסוק 
כו'  בה מראשית  אלוקיך  ה'  עיני  כו'  ארץ  כמ"ש  בא"י  אינו אלא  ראי'  בחי'  כי  בא"י  בתורה 
ולכן נבואה אינו אלא בא"י ולכן אם מבקש אתה לראות עסוק בתורה בא"י". ושמא חד הם, 
שמפני מעלתה של א"י – "עיני ה' אלוקיך בה". וא"כ אפש"ל שכן הוא גם בנשיאי ישראל 

וכדלהלן[.

וא"כ, כיון שהמעלה דא"י הוא לא ששם הכלי לנבואה, אלא רק שהמקום מוכשר לזה, א"כ 
אולי אפשר לומר שב"אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא", ובכללם נשיאי חב"ד, למרות שהם 
אינם בא"י, כיון שענין הנבואה גופא שייך גם בחו"ל )ורק חסר ענין הכלי(, הרי שהם יכולים 

להתנבא גם לא בא"י, שנשיאי הדור מפני גודל מעלתם נקראו ארץ ישראל.

שמדרגתו  רבינו  שמשה  מה  לבאר  "יש  תשח"י(  האזינו  )ש"פ  אד"ש  כ"ק  שכותב  וכפי 
בחכמה דאצילות ובכל זאת רצה להכנס לארץ ישראל הגשמית והרי לענינה הרוחני ד"ארץ 
אצלו  האירה  במדבר  בהיותו  דגם  במדבר  בהיותו  גם  רבנו  משה  הגיע  בה"  ה"א  עיני  אשר 
מדריגת האצילות ופשיטא שהאירה אצלו גם המדריגה דארץ ישראל הרוחנית". וממשיך כ"ק 

אד"ש ומבאר, שמשה רבינו רצה להיכנס לארץ כי היא מדרגת העצמות – אוא"ס. 

כמו"כ  ולכן  ישראל.  ארץ  של  מדרגתה  האירה  במדבר  רבינו  משה  שאצל  חזינן  ומ"מ, 
בנשיאי הדור שהם בדוגמת משה רבינו שמאירה בהם מדרגת א"י ומשום הכי שורה עליהם 

הנבואה גם בחו"ל. 

ב. ועוד י"ל, והוא העיקר, שהרי ביתו של נשיא הדור בכל דור, הוא "בית רבינו שבבבל". 
שבו עיקר השראת השכינה בגלות, "כמו במשכן ובמקדש". 
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4( וראה גם בזוהר הנסמן בהערה 1.

וכפי שכותב כ"ק אד"ש ב"קונטרס בית רבינו שבבבל" )אות ה(: "ועפ"ז יש לבאר העילוי 
ד"בית רבינו שבבבל" – שלהיותו מקומו הקבוע )בית( של נשיא הדור, "הנשיא הוא הכל", 
שכולל כל הדור, יש בו השראת )וגילוי( כללות השכינה )לא רק חלק ששורה )ומתגלה( על 
עשרה מישראל( 'מעין ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש, "שנסע מקדש וישב 
שם"', וממנו נמשך השראת וגילוי השכינה בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות בארצות אשר באו 

שם, כמו בית המקדש שממנו אורה יוצאה לכל העולם".

וראי' שהמקום גורם, ויכול להיות מקום בחו"ל שבו השכינה תשרה, מהמובא במכילתא 
)בא, פ"א( גבי יחזקאל וז"ל שם: "אף על פי שנדבר עמהם בחוצה לארץ לא נדבר עמהם אלא 
בזכות אבות . . וי"א אף על פי שנדבר עמהם בחוצה לארץ ובזכות אבות לא נדבר עמהם אלא 
במקום טהור של מים". והיינו שבמקום של מים )או בקעה, כדעות השונות בזה, עיין שם(, 

שהוא מקום טהור, יכולה השכינה להתגלות4. 

וא"כ, במקומו של נשיא הדור, שהוא "בית רבינו שבבבל", שבו עיקר גילוי השכינה בזמן 
הגלות, יכול להיות גילוי הנבואה אצל נשיא הדור, גם בחוץ לארץ.

ולכן לא כתב הרמב"ם שאין הנבואה שורה בחוצה לארץ, שהרי מפורש כן תיתכן נבואה 
בחו"ל, במקומו של כל נשיא דור וכנ"ל.
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1( ח"א עמ' 39 ואילך, ומובא בזה בתרגום חפשי ללה"ק.

אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני

הת' רחמים שלום דרחי

א
דברי כ"ק אד"ש שהגאולה תלויה בעבודה ד"אתה הראת" 

בסה"ש תשנ"ב1 מבאר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את הסיבה לעיכוב הגאולה עד 
אז שזהו מפני שהיתה חסרה שלימות בעבודה ד"אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני" וזלה"ק 
]בתרגום ללה"ק[: "אחד מהענינים העיקריים לעתיד לבוא – הוא )כמובא לעיל מתניא( שאז 
תהי' השלימות ד"אתה הוראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו"; בכל העולם כולו 

יתגלה איך שאין שום מציאות אחרת זולתו ית', "אין עוד מלבדו". 

עוד  ש"אין  ממש,  עניניו  בכל  וירגיש  שיחוש   – יהודי  של  בחייו  גם  נדרש  זה  ובדוגמת 
מלבדו". זאת אומרת: מלבד זאת שהכוונה והתכלית דכל עניני העולם היא אלקות, ובמילא 
עבודתו היא באופן ש"כל מעשיך יהיו לשם שמים", ו"בכל דרכיך דעהו", אבל ישנה מציאות 
של "חול", "מעשיך" ו"דרכיך" )רק – תכליתם הוא קדושה(, ובמילא לא נרגשת מלכתחילה 

שום מציאות כלל, כי "אין עוד מלבדו". 

אלא  נבראתי  לא  "אני  וברייתא  במשנה  בהגירסא  והחידוש  ההוספה  שזוהי  לומר,  ויש 
לשמש את קוני", לגבי הגרסא הנפוצא "אני נבראתי לשמש את קוני": "אני נבראתי כו'" – 
מדגיש, שישנה איזו מציאות שנבראה, אלא כל הכוונה והתכלית של בריאתה היא לא יותר 
מאשר "לשמש את קונו" "אני לא נבראתי כו'" פירושו – שמציאות של האדם כשלעצמה לא 

קיימת כלל )"אני לא נבראתי"(, הענין היחידי שישנו – הוא "לשמש את קוני".

– ועפ"ז אולי יש לומר הביאור בהעיכוב המבהיל של הגאולה – שזהו מצד זה שהיתה 
אלא לשמש את קוני",  לא נבראתי  חסרה בבנ"י שלימות בהדרגה דעבודה באופן של "אני 
שדוקא עי"ז מגיעים להגאולה אשר תהי' באופן זה )של "אין עוד מלבדו"(. אבל עכשיו כבר 
הוסר גם עיכוב זה, ובמילא הרי "הכל מוכן לסעודה", סעודת לויתן ושור הבר ויין המשומר 

בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש". עכ"ל.     

כלומר שמכיון שלעת"ל תהי' שלימות הגלוי של "אתה הראת לדעת . . אין עוד מלבדו", 
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3( לקו"ש ח"ג ]המתורגם[ ע' 187. 2( סה"ש שם הערה 31.

ע"כ כדי להביא את הגאולה בפועל, ה"ז ע"י עבודת ה' באופן שנרגשת בה שאין כל מציאות 
חוץ ממנו ית', ועבודה זו היא ההעבודה "דאני לא נבראתי אלא לשמש את קוני", היינו שכל 
מציאותו הוא רק כדי לשמש את בוראו, וזוהי עבודה נעלית יותר מהעבודה ד"כל מעשיך לשם 
שמים" ו"בכל דרכיך דעהו", שבהם ישנה מציאות של "מעשיך" ו"דרכיך", אלא שתכליתם 
הוא קדושה, אך "אני לא נבראת אלא לשמש את קוני" מורה על עבודה שאין כלל מציאות 

חוץ ממנו – "אין עוד מלבדו".

ב
 צ"ב בחילוק בין העבודה "דאני לא נבראתי" 

לעבודה ד"בכל דרכיך דעהו"
והנה בביאור החילוק בין העבודה ד"כל מעשיך יהיו לשם שמים" ו"בכל דרכיך דעהו" לבין 
העבודה ד"אני לא נבראת אלא לשמש את קוני" מבאר כ"ק אד"ש מה"מ ע"פ דוגמא, וזלה"ק2: 
"דוגמא לדבר – החילוק בין זהב ותחש, דאף ששניהם נבראו בשביל המשכן )והמקדש(, הרי 
המשכן  בשביל  נברא  ולמה  בזהב  להשתמש  ראוי  העולם  הי'  "לא  חז"ל  אמרו  לזהב  בנוגע 
ובשביל ביהמ"ק, והיינו שבזהב קיימת האפשריות להשתמש בו בענייני חול )"לא היה העולם 
ממנו  ועשה  למשה  לו  נזדמן  שעה  "לפי  הרי   – לתחש  בנוגע  משא"כ  כו'"(,  אלא  כו'  ראוי 

משכן" היינו שכל מציאותו אינה אלא ההשתמשות בו בשביל המשכן". 

לבין  דעהו"  דרכיך  ו"בכל  שמים"  לשם  יהיו  מעשיך  ד"כל  העבודה  בין  שהחילוק  היינו 
העבודה דאני לא נבראתי אלא לשמש את קוני הוא: שהעבודה ד"כל מעשיך יהיו לשם שמים" 
וכן אף בדרגה ד"בכל דרכיך דעהו" אזי הגם שהאדם בטל לאלקות וכל עשיותיו הם בשביל 
העיקר שהוא לשמש את קונו, אך עדיין ישנה גם המציאות של האדם, אם כי בדרך טפל, אך 
עצם זה שישנה איזו מציאות ה"ז לא שלימות הביטול לאלקות, שהרי אין שום מציאות חוץ 
ממנו ית', ואמיתית ענין הביטול הוא שנרגש בו שאין שום מציאות חוץ מהקב"ה, וכל מהותו 

הוא אך ורק כדי לשמש את קונו – אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. 

והנה במ"א3 מסביר כ"ק אד"ש מה"מ החילוק בין העבודה ד"כל מעשיך יהיו לשם שמים", 
לעבודה ד"בכל דרכיך דעהו" וז"ל: "כאן נוספת עוד נקודה כפי שמדגיש אדמו"ר הזקן "אין 
עוד", שכל העולם הוא אין ואפס ממש, עד שאינו נקרא אפילו בשם "עוד", שהוא לשון טפל 
)כמאמר רז"ל: "יהודה ועוד לקרא"(. והרגשה כזו מעוררת אצל האדם את העבודה של "בכל 
דרכיך דעהו", שגם דברי הרשות עצמם יהיו אצלו עבודת ה', שבהם עצמם יהי' "דעהו", לא 
רק מעשיו יהיו לשם שמים, לשם הקב"ה )כדבר טפל שבפני עצמו אינו כלום, אלא שמציאותו 
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משנה  סדרי  ששה  על  הדרן  ח"ב  תשמ"ח  4( סה"ש 
ע' 661 ואילך. 

5( עירובין יג, ב.

6( חגיגה יב, א.

7( בהערה 107.

היא כולה לשם העיקר, אבל על כל פנים היא דבר טפל(, אלא שדברי הרשות עצמם נעשים 
קדושה". היינו שהעבודה דבכל דרכיך דעהו היא העבודה ד"אין עוד" שדברי הרשות לא יהיו 

אף כדבר טפל, אלא שאין להם מציאות כלל ונעשים הם בעצמם קדושה. 

נבראתי אלא  ד"אני לא  דרכיך דעהו" לעבודה  ד"בכל  בין העבודה  וצלה"ב מהו החילוק 
לשמש את קוני", דלכאורה לפי הנ"ל בשניהם העבודה היא באופן של "אין עוד מלבדו", שאין 
וכל עניניו ומעשיו ה"ה אלקות, דבשיחת שמח"ת הנ"ל מבאר  ית',  עוד מציאות חוץ ממנו 
שהעבודה דאני לא נבראתי כו' הוא הענין ד"אין עוד", שאינו כן בעבודה דבכל דרכיך דעהו 
)וכל מעשיך יהיו לש"ש(, וכאן אומר זאת על העבודה ד"בכל דרכיך דעהו".  וא"כ מהי מעלתה 
הגדולה של העבודה של "אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני" שלגבי מדריגה זו, אף העבודה 
של בכל דרכיך דעהו נחשבת כעבודה ה' באופן שישנה עוד מציאות נפרדת חוץ מהקב"ה, אך 

באופן טפל בלבד כדי ובשביל העיקר שהוא עבודת השם.

ג
ביאור חילוק הנ"ל ע"פ שיחת כ"ק אד"ש

וי"ל הביאור בזה ע"פ מה שמסביר כ"ק אד"ש מה"מ4 בביאור הלשיטתייהו של ב"ש וב"ה 
במחלוקתם בכל הש"ס, שהיא "אי אזלינן בתר בכח או בתר בפועל", ומבאר עפ"ז פלוגתתם5 
יותר  נברא  לו לאדם שלא  לו לאדם שנברא, שב"ש ס"ל ש"נוח  נוח  היא  בריאת האדם  אם 
משנברא", משום דאזלינן בתר בכח, ובכח יש לנשמה למעלה את קיום התומ"צ ואינה צריכה 
לרדת לצורך זה למטה, אך ב"ה ס"ל ש"נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא", וזאת משום 
לרדת למטה  בפועל  הנשמה  צריכה  לקבל את שלימות התומ"צ,  וכדי  בפועל  בתר  דאזלינן 

ולקיים מצוות בגשמיות. 

נבראו  שמים  אומרים  ד"ב"ש  הבריאה  לכללות  בנוגע  שלהם6  להפלוגתא  זאת  ומקשר 
תחלה ואחר כך נבראת הארץ, שנאמר "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ". וב"ה 
אומרים: ארץ נבראת תחלה ואחר כך שמים, שנאמר "ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים"", 
ומבאר שם שלדעת ב"ש הכוונה בבריאה היא שתצא מגדרי ארציותה ותתעלה לדרגת שמים, 
ועד"ז הכוונה בבריאת האדם היא שיתבטל ממציאותו הגשמית, וכל ענינו יהי' רק לשמש את 
קונו, משא"כ לדעת ב"ה הכוונה בבריאת הארץ היא שתשאר במציאותה ובהגדרים הגשמיים 
שלה, אלא שגדרים אלו יהיו ע"פ תורה, ועד"ז הכוונה בבריאת האדם היא שישאר במציאותו, 
אלא שמציאותו תהי' בשלימות, עי"ז שהוא משמש את קונו. ומקשר7 שם פלוגתא זו דב"ש 
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8( סה"ש תנש"א ח"ב ע' 498.

וב"ה לחילוק בין ב' הגרסאות הנ"ל ד"אני נבראתי כו'" ו"אני לא נבראתי כו'" וז"ל: "להעיר 
לא  "אני  )ב(  קוני",  את  לשמש  נבראתי  "אני  )א(   – קידושין  מסכת  בסוף  הגירסאות  מב' 
בכוונת  וב"ה(  )ב"ש  השיטות  בב'  תלוי  שזה  לומר,  דיש   – קוני"  את  לשמש  אלא  נבראתי 

בריאת האדם". 

בבריאת  בכוונה  הנ"ל  שיטות  ב'  בין  חילוק  אותו  הוא  הגרסאות  ב'  בין  שהחילוק  היינו 
האדם, דלפי ב"ש שהכוונה בבריאת האדם היא שהאדם יצא מהגדרים הגשמיים שלו, ויתבטל 
מציאותו בבחי' רצוא לאלקות, הגרסא היא "אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני". אך לשיטת 
ב"ה, שהמטרה היא שהאדם ישאר במציאותו הגשמית כנשמה בגוף, אלא שמציאותו תהי' 

בשלימות עי"ז שהוא משמש את קונו, הגירסא היא "אני נבראתי לשמש את קוני".  

עפ"ז יש לבאר בעניננו, שהחילוק בין העבודה ד"אני לא נבראתי כו'" ל"בכל דרכיך דעהו", 
ב' בגרסאות הנ"ל. היינו דגם העבודה דבכל דרכיך דעהו, קשורה עם  בין  הוא ע"ד החילוק 
הדרגה ד"אין עוד", ומתאימה לגירסא ולהענין ד"אני נבראת לשמש את קוני", משום שאף 
עבודה זו היא באופן שאין שום ממציאות חוץ מאלקות, אך אעפ"כ עצם זה שהתעסקותו היא 
עם ענינים גשמיים – "דרכיך", ה"ז מורה שעדיין יש איזו מציאות לעולם, אך דוקא העבודה 
והרצוא  הגשמיות  מגדרי  היציאה  על  כנ"ל  מורה  קוני"  את  לשמש  אלא  נבראתי  לא  ד"אני 
לאלקות באופן שאין שום מציאות לנברא – "אני לא נבראתי", וכל מציאותו היא אך ורק כדי 

לשמש את קונו.

ד
 תלות הגאולה בחיבור ב' התנועות 

ד"רצוא" ו"שוב" ועפ"ז המתקת ל' השיחה 
והנה בדבר מלכות פ' תזו"מ8 מבאר כ"ק אד"ש מה"מ מהי הדרך הישרה לפעול התגלות 
ביאת משיח שהיא ע"י התורה, שבכחה לחבר ולאחד את ענין הרצוא ושוב – אורות עליונים 
שיומשכו ויתגלו בכלים ובלשונו הק': "והשאלה היא כיון שכבר נסתיימו "מעשינו ועבודתינו 
כל זמן משך הגלות", מהי ה"דרך ישרה" )הקלה והמהירה ביותר מבין כל דרכי התורה( שיבור 

לו האדם )כללות בנ"י( שגמר עניני העבודה כדי לפעול התגלות ביאת המשיח. 

על  קאי  "תפארת"  האדם"  מן  לו  ותפארת  לעושי'  תפארת  שהיא  "כל  לזה  והמענה 
התורה )"תפארת זו מתן תורה"( שמצד גודל מעלתה בכחה לחבר ב' התנועות דרצוא )קירוב 
ודביקות להקב"ה "תפארת לעושי'"( ושוב )המשכה למטה "תפארת לו מן האדם"( שהאורות 
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10( פרשת ואתחנן ד"ה וידעת )השני(. 9( ע' 1334.

)אורות עליונים(  ענינו האמיתי של הגלות  ויתגלו בכלים שעי"ז מתגלה  יומשכו  העליונים 
באופן שמושלל ענין הגלות כפשוטו גאולה שאין אחרי' גלות". עכלה"ק. 

כלומר שהגאולה תלויה בענין חיבור אורות עליונים – "רצוא" שיומשכו בכלים – "שוב" 
וענין זה נפעל דוקא ע"י התורה. 

והנה עפ"ז יש להמתיק דיוק בדברי כ"ק אד"ש בשיחת שמח"ת הנ"ל: 

לבין  הראת"  "אתה  הפסוק  בין  החילוק  מה"מ  אד"ש  כ"ק  מבאר  ח"ד9,  בלקו"ש  דהנה 
הפסוק "וידעת היום" שבשניהם מוזכר ענין אחדות השם – "הוי' הוא האלוקים אין עוד", 
 - וידעת  ובפסוק  סיפור  בדרך  הוא  הראת  אתה  שבפסוק   .  . הוא  שביניהם  "החילוק  וז"ל: 
בדרך ציווי . . כללות החילוק שבין ב' הכתובים: הידיעה שב"אתה הראת" הוא כפי' הפשוט 
של "הראת" גילוי בדרך מלמעלמ"ט; במ"ת נמשך לכל ישראל מלמעלה בחי' הראי' במהות 
ועצמות דהוי' ואלקים. ומ"ש וידעת הוא בבחי' מלמטלמ"ע, שהאדם תהי' בו הידיעה וההכרה 

בכח עצמו". 

"וידעת  לפסוק  הראת"  "אתה  הפסוק  בין  החילוק  מהו  אדה"ז  שמקשה  בלקו"ת10  וראה 
היום" וז"ל: "הנה יש להבין הלא כבר נאמר אתה הראת וגו' ומהו עוד וידעת". ומבאר אדה"ז 
שאתה הראת מדבר על דרגת אור הממלא כל עלמין, אך הפסוק וידעת היום הולך על דרגת 

הסובב כל עלמין ובלשונו הק':

"וזהו וידעת היום והשבות אל לבבך וגו' כי להיות הידיעה והרגשה בבחי' ממלא כל עלמין 
וידעת בבחי' סובב כל עלמין  וגו' כבר הראת כו', אבל להיות  כבר נאמר אתה הראת לדעת 

דהיינו בשמים ממעל שמים בחי' סובב כמו השמים שהם כדורים". 

וממשיך שם שבכל משך זמן הגלות מאיר בחי' ממלא, ולכן היו שינויים ועליות וירידות 
אור  בחי'  יאיר  בגאולה  אך  לשינויים,  שייך  הממלא  שאור  ההיות  ישראל,  עם  של  במצבם 
הסובב, וז"ל: "משא"כ בסובב כל עלמין כתיב ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ שאז יהי' 
גילוי סוכ"ע, וגילוי זה לעתיד הוא ע"י היום לעשותם ע"י תורה ומצוות, וזאת המצווה כו' . . 

וזהו וידעת היום להמשיך בהאמונה בחי' דעת בבחי' סוכ"ע".

והנה בשיחה דידן מבאר אד"ש בענין הגילוי דלעת"ל, שאז תהי' השלימות ד"אתה הראת 
וגו'", ולפ"ז מבאר את העבודה כעת, מעין הגילוי דלעת"ל )כנל ס"א(.

מ"ת,  בעת  בעבר  שהי'  דברים  סיפור  הוא  הראת  דאתה  שם,  בלקו"ש  הנתבאר  לפי  אך 
ובפרט לפי מה שמבאר אדמוה"ז שפס' זה העוסק בגילוי דמ"ת מדבר רק על ממכ"ע, בשונה 
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11( פל"ו. 

מהגילוי דלעת"ל שהוא סוכ"ע, יש לעיין מה נלמד מההדגשה )כאשר מדובר על הגאולה ועל 
הלימוד בעבודת ה' כהכנה אלי'( שפסוק זה ד"אתה הראת" עוסק במ"ת, ובסגנון של סיפור 

מהעבר.         

כלומר, דאמנם אין להקשות מדוע מבאר את ענין הגילוי של הגאולה בשיחה זו מהפסוק 
"אתה הראת" ולא מ"וידעת היום", דהוא פשוט דכיון שעוסק בשיחה זו בענין שהזמ"ג - פסוקי 
שהשלימות  )ובנדו"ד,  אלו  בפסוקים  הנרמזים  הגאולה  עניני  אודות  מסביר  הראת",  "אתה 
דאתה הראת יהי' בגאולה(. אך עדיין נראה בדא"פ עכ"פ, שכיון שבפסוק זה מודגש )ובפרט 
ע"פ הנתבאר בלקו"ש שם כנ"ל( שזהו 'סיפור דברים' שהי' במ"ת )"הראת" לשון עבר(, ויש 
צורך להוסיף ולהדגיש מה שלא מפורש בגוף הפסוק, ששלימות ענין זה יהי' לעת"ל, יש לנו 
ללמוד אף מפרט זה, שכל הענין המתבאר, היינו ענין הגאולה ובפרט הלימוד מזה לעבודתינו 

עתה לצורך זירוז הגאולה, מתבסס וקשור גם במיוחד לענין דמ"ת.

ו"שוב" –  ד"רצוא"  הענינים  ב'  חיבור  הגאולה, שהיא  ענינה של  בביאור  הנ"ל  ע"פ  אך 
שהאורות העליוניים יומשכו בכלים, ע"י ובכח התורה שמאחדת ומחברת ביניהם, מובן הדבר 
משום שענין זה מודגש במיוחד בעת מ"ת דהנה במ"ת נפעל בכל בנ"י ענין הרצוא לאלקות 
– יציאת הנשמה מן הגוף, ולאח"ז ע"י ובכח התורה נפעל בחזרה ה"שוב", וכפי שכותב אדה"ז 
בתניא11 בנוגע למעמד מ"ת: "ולכן היו בטלים במציאות ממש, כמארז"ל שעל כל דיבור פרחה 
נשמתן כו', אלא שהחזירה הקב"ה להן בטל שעתיד להחיות בו את המתים, והוא טל תורה 

שנקרא עוז כמארז"ל כל העוסק בתורה טל תורה מחייהו כו'".

קשורה  אופן  ובכל  אז,  עד  חסרה  שהיתה  שהעבודה  מה"מ  אד"ש  כ"ק  דברי  יובן  ובזה 
להבאת הגאולה היא העבודה באופן של "אתה הראת" למרות ההדגשה בלשון הפסוק שאין זה 
ציווי והוראה לבנ"י אלא רק סיפור דברים על שארע בעת מ"ת, אך היא הנותנת דוקא משום 
שפסוק זה מדבר על שעת מ"ת ה"ז שייך ביותר לגאולה כנ"ל, ולכן מובן מדוע הכרחית היתה 
אלא לשמש את קוני", משום שדוקא בעבודה באופן זה מודגש  לא נבראתי  העבודה ד"אני 
הרצוא לאלקות – האורות העליוניים, באופן שנמשך בכלים בחי' "שוב" – נשמות בגופים, 

שכל מציאותם הוא אך ורק "לשמש את קוני.

תוכן  ביאור  )לאחר  הנ"ל  דשמח"ת  בשיחה  שליט"א  מה"מ  אדמו"ר  כ"ק  בלשון  ונסיים 
העבודה הנ"ל(, אבל עכשיו כבר הוסר גם עיכוב זה, ובמילא הרי "הכל מוכן לסעודה", סעודת 

לויתן ושור הבר ויין המשומר בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש".    
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ריג־ )הוצאה דתשמ"ה( תשח"י ע'  1( שיחות קודש 
ריד. תרגום מאידית.

2( הובא: בספר שבחי האריז"ל ושבחי הרח"ו )חלק 
גדול מהסיפורים נכתב בכתב ידו של הרח"ו(.

ונצא  "בואו  ב(  לב,  )ב"ק  מש"ס  גם  3( להעיר 
פני  המקבל  "כאדם  רש"י  ופי'  מלכתא",  כלה  לקראת 
כלה  "קרא השבת  פי' המהרש"א:  מה  גם  וראה  מלך", 
ע"פ מ"ש לכל יש בן זוג ולי לא נתת בן זוג א"ל כנסת 
כנשואה  היא  גופיה  והשבת  כו'  זוגך  בן  יהי'  ישראל 
כלה  כהכנסת  היא  שבתא  דמעלי  בפניא  אבל  לישראל 
נעשית  לחופה  בהכנסתה  הקדושין  שע"י  וכמו  לחופה 
הכלה נשואה כן השבת בהכנסתו בקידוש היום נעשית 

כנשואה לישראל וקראה מלכתא שהיא כלת המלך דכל 
דמעלי  בפניא  ר"ח  אמר  ולזה  הם  מלכים  בני  ישראל 
לקראת  ונצא  בואו  כניסתה  קודם  בע"ש  דהיינו  שבתא 
מסיני  ה'  כמ"ש  הכלה  לקראת  לצאת  החתן  דדרך  כו' 
הכלה  פני  להקביל  היוצא  כחתן  כו'  לקראתם  יצא  בא 
כו' כפרש"י פרשת וזאת הברכה. ואמר דרבי ינאי מדה 
הוה  ואדרבה  לקראתה  נצא  לו שלא אמר  היתה  אחרת 
כלה  בואי  אמר  דבכניסתה  והיינו  במקומו  ועומד  קאי 
כו' שהכלה תבא אליו כדרך הכלה אחר כניסתה לחופה 
שתבא מבית אביה לבית בעלה ולזה כפל הענין בואי כלה 
 בואי כלה דר"ל בואי כלה לחופה ואח"כ בואי כלה לבית 

בעלך".

קבלת המלכות בקבלת שבת

הת' מנחם מענדל זלמנוב

א
מקור הפיוט "לכה דודי לקראת כלה"

בשיחת ש"פ שמיני ה'תשח"י1 מספר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אודות תלמידי 
האריז"ל הק'2, שפעם אחת בערב שבת סמוך לכניסת שבת יצא האריז"ל עם תלמידיו סמוך 
פני  לקבל  לשדה3  לצאת  הקבלה  ע"פ  הוא  )כפי שהסדר  את השבת  לקבל  בכדי  צפת  לעיר 
לירושלים,  רצונכם שנלך  חברי  לתלמידיו:  הרב  ובתוך שהיו משוררים אמר  שבת מלכתא( 
פרסאות,  מכ"ה  יותר  מצפת  רחוקה  היא  וירושלים   – בירושלים?  ונשבות  השבת  קודם 
השיבו קצת מן התלמידים: אנו מאוד מרוצים מכך, ומקצת התלמידים השיבו: נלך מקודם 
ונודיע לנשותינו – ובלשון הש"ס "אייזיל ואימלך בדביתהו" )עצם הענין כבר לא היה פלא 
בעיניהם על דבר שיכלו להגיע לירושלים, אלא רצו לבקש רשות מנשותיהם שלא לשבות 
לנו  אוי  ואמר:  גדולה  חרדה  הרב  נחרד  לביתנו,  מקודם  נלך  שאמרו  כיון   – בביתם(  שבת 
רוצים  שאתם  אחד  פה  לי  משיבים  כולכם  הייתם  שאלמלא  להיגאל,  הזכות  לנו  היה  שלא 
תוכן  כאן  )עד  לאיתנו  הגלות  חזר  בדבר  שמיאנתם  ומתוך  בא,  משיח  היה  כבר   להיגאל, 

השיחה(.

*
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4( מתוך סידור הגאונים המקובלים והחסידים חלק ד' 
עמ' עז )סידור זה מיוחס לאבי אבות הקבלה ונכתב ע"י 
תלמידו של האריז"ל ורבי שמעון בר יוחאי לדורותיהם, 
מונה כשישים כרכים, ובו הסברים לכל קטעי התפילות(. 
הביאור דלהלן מתבסס על הספר "ואני תפילתי" ח"ב, 

עמ' 20–34. 
5( וכפירוש הפשוט של תיבות התפילה "לכה דודי", 

שפירושו בואו ונלך )נצא( "לקראת כלה". 
"כאדם  בב"ק  רש"י  ל'  וכדיוק   .3 הע'  לעיל  6( ראה 
)ונפק"מ  לקראתו  שיוצא  שמובן  מלך",  פני  המקבל 

לדינא שם(, שמשמע יציאה לשדה.
שהי'  ינאי  ר'  כדעת  יותר  עתה  שמנהגנו  ונראה 
אלא,  במקומו.  עומד  שנשאר  משמע  וקאי"  "מתעטף 

שבסוף )בואי בשלום( מסתובב לקראת שכינה, כדלקמן 
וקאי.  מיעטף  חנינא  ר'  על  כתוב  שבת  ובמס'  בפנים, 

וצ"ע. 
7( ב"ק לב, ב.

8( שבת קיט, א. 
9( שבעת ימי השבוע מתחלקים לשלושה זוגות של 
ימים, כל זוג מצטרף לשבע )אחד ושש, שתיים וחמש, 
שלוש וארבע(, והיום השביעי נותר לבדו )מתוך ו"אני 

תפילתי" עמ' 33(.
10( שמות כ, ז.

 . . "לכה  הוא  הנוסח  שתחילת  מזה  11( ולהעיר 
הפיוט  ובסוף  נלך(   – לשדה  נצא  )שמשמעו  לקראת" 

"בואי" שמשמעותו עומד במקומו ומקבל את השבת.

תוכן הפיוט "לכה דודי"4 לפי המשמעות הוא ענין5 קבלת השבת, יציאה אל השדה, בכדי 
לקבל את האורח החשוב ולפי קבלת האריז"ל יש בזה תוכן רב ביציאה אל השדה6. הפיוט 
חובר ע"י המקובל ר' שלמה הלוי אלקבץ, ושמו שזור בהר"ת של הפיוט "לשלמה הלוי". ר' 
שלמה הלוי אלקבץ היה מגדולי המקובלים בצפת, מורו וגיסו של הרמ"ק ז"ל בן דורם של ר' 

משה אלשיך, והאריז"ל - אבי שיטת הקבלה.

של  העיקרי  המוטיב  שבת.  לליל  דוקא  המיוחדת  ונשמה  רוח  מתווסף  שבת"  ב"קבלת 
בתלמוד7,  הנלמד  כפי  לקבל,  יוצאים  אנו  אותה  כמלכה,  מוצגת  השבת  היות  הוא,  הפיוט 
"בואו  ואומר:  בגדי שבת  לובש  היה  חנינא  רבי  ז"ל:  חכמינו  ע"י  קבלת השבת  אופן  אודות 
ונצא לקראת שבת המלכה". רבי ינאי שהיה לבוש בגדי שבת היה מכריז ואומר "בואי כלה 
בואי כלה"8, תניא ר' שמעון בר יוחאי, אמרה שבת לפני הקב"ה, לכולם יש בת זוג ולי אין בת 
זוג9. אמר לה הקב"ה כנסת ישראל היא בת זוגך וכיון שעמדו ישראל, לפני הר סיני אמר לה 
הקב"ה, "זכור את הדבר" אשר אמרתי לשבת, כנ"י היא בת זוגך וזהו שאומר הכתוב10 "זכור 
את יום השבת לקדשו", היינו שהמילה "לקדשו" משמעותה גם מלשון אירוסין )קידושין(, 

רמז לקשר המיוחד בין העם היהודי לשבת, שכמהו כקשר בין חתן לכלה. 

המיוחד בקבלת השבת הוא, שזמן זה מסוגל ביותר להבאת הגאולה וכפי הסיפור דלעיל 
שהאריז"ל הק' אמר לתלמידיו בזמן זה, "רצונכם שנלך לירושלים". אודות לכך ומפאת גודל 
ומתלמידי  המקובלים  מגדולי  לאחד  מיוחס  שהינו  אלקבץ,  הלוי  שלמה  רבי  של  סמכותו 
וממקורבי האריז"ל הק' מייסד שיטת הקבלה, מובן מדוע הכניסו פיוט זה בתפלת קבלת שבת 

מפני שזהו מזמור שכולו )תפילה ו(בקשה לגאולה השלימה11. 
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12( שיחת יום ב' דחג השבועות ה'תשי"ג.
13( ביאור זה הוא קצת שונה מקודמו, שכאן מבואר 
ישראל מקדשים  ולעיל משמע שעם  הכלה,  זה  שכנ"י 

את השבת )וקידושין נעשים ע"י החתן(.
מידי  "והיה  ד"ה  צז  דף  ברכה  פר'  תורה  14( ליקוטי 

חודש בחודשו" אות ב'.
שיר  כל  ענין  הוא  ועד"ז  אדה"ז:  שם  15( וממשיך 
וידוע  כו',  ישראל  לכנסת  וכח  עוז  ליתן  השירים 
שירה  שבת   – בשלח  דש"פ  מה"מ  אד"ש  כ"ק  שיחת 

וזהו ענין  נוסף בשבת שירה,  )ה'תשנ"ב(, שישנו עילוי 
שיר השירים "השירה העשירת דלע"ל", שכפי שראינו 

שבשבת נצטוו ישראל על כל השבתות. 
אדר  בדר"ח  משפטים,  ש"פ  שמואל:  16( תורת 

ראשון, ל"ב.
ד"ה  מאמר  כ,  עמ'  ח"א  )קונטרסים(  17( מאמרים 

"לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה". 
"ויהי   113 עמ'  ו'  חלק  בלה"ק  18( ובלקו"ש 
 . . וברקים  קולות  ויהי  הבוקר  בהיות  השלישי,  ביום 

ב 
התאחדות הכלה – "כנסת ישראל" עם הקב"ה 

בהבא לקמן נבאר בדרך אפשר את משמעות המילים של הפיוט הנפלא "לכה דודי" ע"פ 
פנמיות, ואת הקשר המיוחד לגאולה:

"לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה" 
שסדר ההמשכה לכלה, דקאי על כנסת ישראל13, הוא שתחילה  משמעות הפזמון הוא12 
ישנו את הענין ד"לכה דודי" שהילוך הוא ענין חיצוני, דהינו קירוב חיצוני, וזהו הכנה להשפעה 
פנימית שהו"ע "פני שבת נקבלה". וכעין זה כתב אדה"ז14: "אך אין דבר שיורד למטה עולה 
למעלה עד שנותנים לו כח ועוז מלמטה לעלותו וע"ז נתקן ענין קבלת שבת, "לכה דודי" שהיה 
הארה מלמעלה לקראת כלה – היא כנסת ישראל כדי שפני שבת נקבלה. וזהו "משכינו אחריך 
נרוצה" שכל ימות החול הוא בבחינת אחריך, וצריך להיות משכינו בכדי שנרוצה15 ולזה ניתן 

הכח בקבלת שבת להוריד את השכינה למטה לאחרי העבודה בכל ימות השבוע". 

לתוספת הבנה בענין יש להביא את דברי כ"ק אדמו"ר המהר"ש16: "נתקן ענין קבלת שבת 
לכה דודי לקראת כלה כו' לכה דודי שיהי' הארה מלמעלה לקראת כלה היא כנס"י כדי שפני 
שבת נקבלה כו'. בדרך פרט יש בכל יום כמו שבת וחול, שהתפלה היא כמו בחי' שבת וכל היום 
הוא חול כו', אלא שההפרש והחילוק שבין העלאה דשבת להעלאה שבחול בעת התפלה, כי 
אינו דומה בן כרך )עיר( שראה את המלך לבן כפר שראה כו', שזהו ההפרש שבין שרפי' לחיות 
ואופנים שהאופנים וחיות הקדש הם ברעש גדול ע"י השגתם בחי' קדוש ומובדל כו' והם אינם 

יכולים להגיע כו' לכן הם ברעש גדול, והרי זהו דומה לבן כפר שראה כו'".

ובדברי כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מצינו17: "הנה השבת נקראת כלה ונק' מלכה כמאמר "שבת 
מלכתא" . . והינו כשם שהשבת היא מקור הברכות, דהנה כתיב כי על כבוד חופה שהם בחינת 
כבוד, כבוד חתן וכבוד כלה דחתן הוא הקב"ה וכמאמר ביום חתונתו זהו מתן תורה18 שהקב"ה 

נקרא חתן וכנסת ישראל כלה". 
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. . על כך נאמר  בפסוקים אלו מוזכרים חמישה קולות 
בחמישה  שניתנה  לתורה  זוכה  חתן  שהמשמח   בגמרא 

קולות". 
19( שיחת ש"פ תצא תנש"א סה"ש ח"ב ע' 807.

20( שיחת ש"פ תזריע לקו"ש גאו"מ ח"ג עמ' 146. 
ועיין תורת מנחם חכ"ה ע' 188.

21( התוועדויות תשמ"ח ח"ג עמ' 221 ואילך.
22( ויקרא יב, ב.
23( בשלח טו, א.

 – ה'תשנ"ב  י"ג  24( שיחת ש"פ בשלח שבת שירה 

וכן בסופו של "דבר מלכות" דש"פ בא. 
25( מתוך סידור הגאונים המקובלים והחסידים חלק 

ד' עמ' עז ואילך.
אומרים  כלל  שבדרך  מפני  שונו  הפיוט  26( מילות 
וזכור", ונראה לומר  "זכור ואח"כ ושמור" וכאן "שמור 
"שלמה"  המחבר  שם  את  לחרוז  כדי  נעשה  שהשינוי 
בארוכה  המובא  כפי  מקור,  לזה  שיש  )וכפשוט 
עז  ד' עמ'  והחסידים חלק   בסידור הגאונים המקובלים 

ואילך(.
27( תורה אור פר' יתרו עא־ד'.

ענין הנ"ל שייך במיוחד לגאולה, דבנוגע לגאולה מבואר19 שאז יהיו הנישואין בין כנסת 
ישראל לקב"ה שענין זה מורה על יחוד ניצחי דהנה גאולת מצרים, הגאולה הראשונה, היה 
לאחריה גלות, אך הגאולה האחרונה תהי' באופן שאין אחרי' גלות20 משום שהגאולה העתידה 
באה ע"י עבודת בנ"י במשך הגלות, וכידוע21 הפירוש עה"פ22 – "אשה כי תזריע וילדה זכר", 
שכאשר ישנה עבודת המטה – "אשה כי תזריע" אזי יהי' "וילדה זכר" – גאולה נצחית בבחי' 
זכר, וכן מבואר במכילתא23, כל השירות לשון נקבה חוץ מהשירה דלעת"ל בלשון זכר "שירו 
כל  חדש". .  שיר  לה'  "שירו  שנאמר  לעת"ל  העשירת  הן"24  שירות  "עשר  חדש".  שיר  לה' 
היה אחרי  כך התשועות שעברו  יולדת  נקבה, כשם כשהנקבה  בלשון  קרויות  כולן  השירות 
זכר, שבחינת  השעבוד, אבל התשועה העתידה להיות, אין אחרי' שעבוד לכך קרוי' בלשון 
דברים אלו מסובים על הגאולה העתידה שתהיה  ודאי,  הזכר25 נעלית מבחינת נקבה, וילדה 

מבחינת זכר, גאולה אמיתית ושלימה שאין אחרי' גלות. 

ג
"שמור וזכור" – "סוף מעשה" ביאת גואל צדק

"שמור וזכור בדיבור אחד"
"שמור וזכור26 בדיבור אחד" מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע, אבל כאן 
בדרך נס, השמיענו א–ל המיוחד, וכפי שביאר הראב"ד בפירושו לספר יצירה עמ"ש "אחד 
יחיד ומיוחד", ומיוחד קאי והולך לב' הופכיות כגון קריעת ים סוף שהמצרים נטבעו וישראל 

ניצלו. 

וכפי שאדה"ז27 מבאר ששמור – העלאה מלמטה למעלה )שמור מלשון 'ואביו שמר את 
הדבר' היינו תוחלת וצפיית המקבל אל המשפיע(.

ונשא קדוש  )מכיון שאור אין סוף הוא מצד עצמו רם  זכור – המשכה מלמעלה למטה 
ומובדל, ובכדי שיתלבש בעולמות, צריכה להיות זכירה, זכרנו ה' אלוקינו(.
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28( לקו"ש חכ"ה עמ' 384. 
שליט"א  אדמו"ר  שכ"ק  החידוש  את  לציין  29( יש 
הוא הנשיא השביעי לשושלת נשיאי חב"ד, וכן אנו בדור 
לגני"  "באתי  הראשון  במאמרו  שאומר  כפי  השביעי, 
וראוי  זכאי  דור  ולכן  חביבין,  השביעין  וכל  התשי"א, 

לגאולה ע"י נשיא הדור שהוא המלך. 
שראינו  כפי  העלם  מלשון  שעולם  30( וכידוע 

הוא  גשמיים  וארץ  א.  טז  השירים  שיר  תורה  בליקוטי 
מבחי'  הוא  זה  והעלם  העלם  מלשון  עולם  מבחינת 
לכן העלים  כו'.  ית' שלפי שאין מלך בלא עם  מלכותו 
גילוי אלקותו ית' שלא יהי' בבחי' גילוי ושיהיו נראים 
נקרא  שיהי'  כדי  כו'  הדרים  וכל  גשמיים  וארץ  שמים 

שמו ומלכותו כו'.
31( לקו"ש חי"ט ע' 384.

בזמן הזה ישנם העלות והמשכות, עליות וירידות. אבל לעת"ל שבאותו הזמן יתגלה בחינת 
סובב כל עלמין, שאין בה מעלה ומטה )הנשמה והגוף שרים( הכל בדיבור אחד. לכן נאמר 
"שמור וזכור בדיבור אחד" בזמן מתן תורה שכן קיום המצוות התורה הוא שמביא לבחינה זו, 

בגאולה האמיתית והשלימה.

"סוף מעשה במחשבה תחילה"
ושלימות  וסיום  יום השביעי שהוא המשכה  א.  ענינים:  לב'  לו שייכות  יש  יום הש"ק28 
של שבעת ימי בראשית ב. עליית כל השבעה ימים למעלה מן הזמן. וכן בספירות א. ספירת 
המלכות )סיום וגמר השבע מידות29(. ב. עליית השבע ימים למעלה מהזמן שזוהי בחינת כתר. 
והמשכת שלימות הכתר )שלמעלה מהעולם30( בתוך ספירת המלכות שכידוע שורש המלכות 
היא מכתר, ולכן כתר נמשך דוקא לספירת המלכות משום ש"נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן 

בסופן". 

ויש להוסיף ע"ד פירוש הסוד ש"סוף מעשה במחשבה תחילה" היינו שהוא לקוח מתחילת 
המחשבה ונמשך ל"סוף מעשה", הוא מלכות עד עולמות בי"ע עד חוצה ממש. ומתבאר היטב 
ע"פ שיחת כ"ק אד"ש מה"מ31 שהיוצא מכך הוא שמעשה זה האחרון תלוי בתחלת המחשבה, 
ותחילה זה אף קודם המחשבה היינו ששורש המעשה הוא אף למעלה מהמחשבה: ודוגמא 
עבודתו  את  עושה  והוא  ההידור,  בתכלית  יוצאת  והיא  מלאכה  עושה  שהאומן  כשם  לכך, 
כפי האומנות שלו, הרי המלאכה צריכה להיות )עוד יותר טוב מכפי שחשב בתחילה( בדרך 
עבודתם,  את  עושים  שהיהודים  יתברך"  לו  "דירה  למעלה  הצלחה  כביכול  עד"ז  הצלחה. 

בתכלית השלמות בדרך הצלחה, ואף "יותר טוב מכפי שחשבו בתחילה" )כביכול(.

וניתן לקשר זה למנהג שמעטרין ס"ת בכתר דילי' והכתר נמצא במקום גשמי שהוא גבוה 
יותר מן התורה עצמה, כך ע"י עבודת בנ"י כאן למטה בעוה"ז הגשמי וחומרי – "סוף מעשה", 
מגיעים לדרגה נעלית יותר – בחי' הכתר "במחשבה תחילה", וכידוע שהמטרה היא להכניס 
בדברים החומריים את קדושתו ועי"ז פועלים דירה לה' יתברך, ומודגש במיוחד בכתרו של 
הספר תורה שלכא' אין עליו אפילו את האותיות הק' של התורה, ועאפ"כ מניחים אותו מעל 

הספר תורה. 
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33( בראשית רבה פרשה נט.32( שיחת ש"פ צו תש"נ. ספה"ש ח"ב ע' 397.

ובמקום אחר מובא ובעומק יותר32 שהגילוי של "מחשבה תחילה" נמשך ל"סוף מעשה" 
יותר גודל מעלת  ובזה מודגש עוד  היינו שגם הדברים הסתומים נמשכים ומתגלים למטה, 

עניני הגאולה, שנמשכים ממדרגה נעלית ביותר עד למטה ממש בעוה"ז הגשמי.

מעשה  ד"סוף  בהענין  מתבטא  זה,  דורנו  של  המיוחדת  דהשלימות  להסיק  ניתן  מכך 
במחשבה תחילה" לגלות את הגאולה )"מחשבה תחילה"(, בסוף הגלות )"סוף מעשה"(, ע"י 

הצפי' והכנה לגאולה עד שמביאים את הגאולה השלימה בפועל ממש. 

לאחר הסבר עיקרי הדברים הנ"ל דגם ה"סוף מעשה במחשבה תחילה" מדברים ורומזים 
אודות הגאולה האמיתית והשלימה, יומתק יותר ההמשך שמדובר בפשטות אודות הגאולה 
השלימה: "מקדש מלך, עיר מלוכה . . רב לך שבת בעמק הבכא . . התעוררי כי בא אורך, קומי 
אורי, שיר דברי . . התנערי מעפר . . לבשי בגדי תפארתיך עמי" וכל זה נעשה "על יד בן ישי 

בית הלחמי" וכדלהלן: 

ד
"על יד בן ישי בית הלחמי"

"מקדש מלך"
"מקדש מלך עיר מלוכה" )עמוס ז, יג(. 

מדבר בבקשת הגאולה, משום ש"עיר מלוכה" קאי על ירושלים ועיר הקודש שזו עירו של 
מלך. ששם נמצא בית המקדש משכנו של מלך ושם עתיד לחזור ולמלוך כבתחילה.

יציאה מחושך הגלות
"קומי צאי מתוך ההפכה" ) בראשית יט, כט(. 

"קומי צאי מתוך ההפכה" – צאי וקומי מחושך הגלות, "רב לך שבת בעמק הבכא והוא 
יחמול עליך חמלה" – מספיק ישבת )כנסת ישראל( בגלות, – "והוא יחמול" – הקב"ה יוציאנו 

לגאולה מן הגלות.

אורו של עולם
"התנערי מעפר קומי" )ישעיהו נב, ב(.

זוהי בקשה מהקב"ה שיגאל כבר את העיר ירושלים, ויהי' בבחינת "לבשי בגדי תפארתך" 
ויפים,  נוצצים  בגדים  עולם33(  של  )אורו  האמיתיים  במלבושי'  ירושלים  העיר  את  שנראה 
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34( ישעי' נב, א. 
35( ע"פ תהילים סט, יט.

36( ישעי' ס, א.
37( ישעי' נב, א. 

38( פסיקתא רבא ל"ז.
וי"ל דלכא' שינה  39( הפסוק במקורו "אל תבושי", 
המשורר ומחבר הפיוט מקצת את הסדר ע"מ לשזור את 

ראשי תיבות של שמו, בתחילת קטעי הפיוט.

ומפרש המצודת דוד34: העיר ציון הקיצי מתרדמת הצער ולבשי העוז שהיה לך מאז, וממשיך 
"לבשי בגדי תפארתיך את ירושלים עיר הקודש לבשי בגדי תפארתך והיה שמחה".

בקשת הגאולה ע"י הגואל
"על יד בן ישי בית הלחמי" )שמואל א' טז, א(. 

"בן  ישי,  מגזע  שהוא  צדקנו  משיח  ע"י  דוקא  תגיע  שהגאולה  היא,  הבקשה  משמעות 
פרצי" – הוא משיח שבא מתולדות פרץ )סוף רות(. "קרבה נפשי גאלה35" מפרש הרד"ק: 
"כאילו הוא רחוק ממנה בעודה בגלות", והאבן עזרא מפרש: "אמר רבי משה כי קרבה אל 

הנפש שהיא נגאלה מהריחוק שהי' בגלות".

הגיע זמן הגאולה
"התעוררי התעוררי" )ישעי' נא, יז(. 

מפרש המצודת דוד: "זהו מאמר הנביא בשירה, הקימו מתרדמת הצער וקומי מתרדמת 
הצער על הגלות". "כי בא אורך קומי אורי36" מפרש המצודת דוד: "את ירושלים קומי והאירי 
כי בא לך ההארה הראוי' ומשל על השמחה והטובה". והרד"ק מפרש: "הגיע זמן ישועתך – 
הגיע זמן הגאולה שבנ"י יצאו מהגלות והוא לך אורה גדולה". "עורי עורי שיר דברי37" מפרש 
המצודת דוד: "התחזקי לדבר בשיר וכפלה השיר ר"ל בהתחזק השיר תוגבר הישועה". "כבוד 

ה' עליך נגלה38" מפרש המצו"ד: "ר"ל השכינה יגלה עליך וישרה בך".

אל תבשו
"לא תבושי39 ולא תכלמי" )ישעי' נד, ד(. 

והמלבי"ם פירש:  נכנעת לאומות העולם",  דוד: "לא תבושי להיות עוד  פירש המצודת 
על  בעוד שישבה  והיא  בעל  לה  עלומי' שהיה  ישראל בעת  כנסת  "האשה המעליצה שהיא 
אדמת בעלה ה' צבאות, היתה לה בושה עצומה ברוע מעשי' כי אז זנתה תחת בעלה ועבדה, 

החריפו אותך ע"י שתהי' אלמנה".

קיבוץ השבטים הנדחים
"בך יחסו עניי עמי" )ישעי' טו, לב(. 

מפרש רש"י: "אף מעשרת השבטים, באים שם כמו שמפורש, ששלח חזקיהו מלאכים, 
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40( שיחת ש"פ לך לך ה'תשנ"ב.
41( מתוך הספר ואני תפלתי.

42( חדא"ג ב"ק דל"ב.

בכל גבול ישראל לשוב אל ה'". ומתקשר יפה לגאולה העתידה ע"פ דברי כ"ק אד"ש מה"מ40, 
מנהר  לפנים  )שגלו  השבטים  לעשרת  בנוסף   – עלי'"  יושבי'  "כל  יהי'  כאשר  לעת"ל  אבל 
)כל עשר הארצות(  עלי'"  יושבי'  ב"כל  וכן תהיה שלמות,  הדורות  בנ"י מכל  כל  סמבטיון(. 

תהיה יותר שלמות בכל יושבי' עלי', "כל" ממש.

שמחת הגאולה – מאין ודוגמת שמחת חתן וכלה
"והיו למשסה שואסיך" )ירמי' ל, טז(. 

מפרש המצודת דוד: הרומסים אותך יהיו לרמיסה וכל השוללים אותך לשלל ביד האויב, 
הייתה לשממה,  וארץ הקודש  רבות,  ונבזזה פעמים  נחרבה  ירושלים41  אני משלם.  גמול  כי 
הקב"ה מבטיח לנו ע"י עבדיו, הנביאים, שלא רק שירושלים תבנה מחדש, בצורתה הקודמת, 
אדם,  הומי  ויעשו  מחדש  יבנו  בארצנו  וההרוסים  השוממים  והכפרים  הערים  כל  גם  אלא 
כלה"  על  חתן  כמשוש  אלוקיך  עליך  "ישיש  תבל,  קצוות  מכל  ארצם  אל  שישובו  ביהודים 
מפרש הרד"ק ביום חופתו שהוא נקרא חתן והיא כלה, והששון ושמחה בינם, כך יהי' שמחת 

אלוקיך כל הימים.

ארץ ישראל השלימה
"ימין ושמאל תפרוצי" ) ישעי' נד, ג(. 

אלו",  לגובלים  חוץ  ארצך  ומשוך  ושמאל  ימין  הגובלים  את  "תפרוץ  המלבי"ם:  מפרש 
ומתקשר יפה לזמן הגאולה: מכיון שאז יקבל עם ישראל נוסף לז' הארצות גם את ג' הארצות 
מכל  בנ"י  כל  עלי'"  יושבי'  ש"כל  השלמות  תכלית  זוהי  )ובכלל  וקדמוני"  קניזי  "קיני   –
הדורות(, בגאולה האמיתית והשלימה, שאז גם ז' ארצות יהיו בתכלית השלמות, עי"ז שבנ"י 

מכל המקומות ילכו בחיל "אל הארץ אשר אראך" ולקנין של כל עשר הארצות.

זהות הגואל
"על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה" )סוף רות(.

– פן פרצי הוא המשיח שבא מתולדות פרץ, ונשמח בשמחת הגאולה בבוא הגואל.

בקשת הגאולה
"בואי בשלום עטרת בעלה" )שהש"ר פ"א, משלי יב, ד(. 

– כתב המהרש"א42 "בואי כלה לחופה, בואי כלה לבית בעלה כי בשבת גופא היא ע"י 
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43( "ואני תפילתי" עמ' 33.
44( להוסיף במנהג שהופכים פניהם דמובא ב"ספר 
בואי   . . בשלום  בואי  באמירת   ,26 ע'  המנהגים" 
בשמאל  מתחיל  מערב  כלפי  פניהם  כשהופכים  כלה 
דהינו  השני,  כלה  בואי  אמירת  אחרי  הסיבוב  וגומר 
לשלום",  "בואי  באמירת  מערב  לצד  שמסתובבים 
מפני  זאת  לבדוק  שיש  מכיון  הכנסת,  בית  לאחור  ולא 
בית  אחור  אינו  מערב  צד  בארץ  מסוימים  שבמקומות 
באזור  וכדמצינו  לצידו,  להסתובב  צריך  אלא  הכנסת, 

בית  לצד  מערב  לצד  להסתובב  צרכים  והדרום  הצפון 
הכנסת, ולא לאחור, לדוגמא במרכז הארץ, מסתובבים 
לאחור מפני שצד מערב נוגד )אחד מול השני( את צד 
וראינו שבעיר צפת אכן הופכים  ירושלים.  מזרח לכיון 
את פניהם לצד מערב לצד בית הכנסת ולאו דוקא אחור 

בית הכנסת. 
54( רסב, י.

46( ראה מלכים א, א. שם מודיע דוד )לצדוק הכהן 
ע"י  שלמה,  הכתרת  סדר  שיהי'  איך  הנביא(  ולנתן 

שנשואה לישראל" עכ"ל, וקאי כפי שראינו לעיל באות המדברת על הכלה, שהקב"ה מחכה 
לכנסת ישראל שכביכול תתחתן אתו, ואז יראה בגלוי לכל העמים "אורו של מלך המשיח". 

קבלת פני משיח
כאילו  מערב  כלפי  מסתובבים  זמן  ובאותו  הפיוט43  של  האחרון  הבית  זהו  בשלום  בואי 

מקבלים את פני' של שבת המלכה, באמירת בואי כלה.

מן הראוי להוסיף במנהג להפוך פניהם, לצד מערב44, דהנה הובא בפרמ"ג45, שהטעם על כך 
הוא "כמו שיוצאים לקראת המלך, לקראת חתן וכלה, ול"נ שע"ד שאמרו שהשכינה במערב". 

וענין זה מתקבל במשמעות עמוקה, ע"פ הידוע שבכניסת השבת מקבל כל יהודי "נשמה 
יתירה" – מידה נוספת של קדושה ואלקות. המנהג הוא שבאמירת "בואי כלה" משתחווים 

לימין ושמאל, כאילו משתחווים למלך, וכאן אנו כמעריצים למלך שזו המלכתו.

מחזק  והשלימה  האמיתית  הגאולה  לבין  דודי"  "לכה  פיוט  בין  בשייכות  הנ"ל  וההסבר 
את המנהג )עיין מנחות ל"ב, א( שבסוף הפיוט "לכה דודי" שרים אנו את השירה שממהרת 

ומזרזת את הגאולה, שירת – "יחי אדוננו" וכדלהלן: 

ה
הסבר תוכן הניגון "יחי אדוננו"

את הניגון "יחי אדוננו" ניגנו בעידודו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בזמן באחרון 
)בדרך אפשר( קצת ממעלותיו  נבאר  וחצי. להלן  בעיני בשר במשך כשנה  זכינו לראותו  בו 
ופעולותיו של הניגון וכן נבאר משמעותם של מילים אלו, כפי שענינים אלו מתבארים בתורת 

החסידות בכלל, ובפרט – בתורת כ"ק אד"ש מה"מ.

יחי אדוננו
מפורש בנ"ך כו"כ פעמים )הן בנוגע למלכי יהודה, ועל דרך זה אצל מלכי ישראל(, שע"י 

הכרזת העם "יחי המלך", באה הכתרת המלך וקבלת מלכותו עליהם46. 
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שיכריזו לפניו "יחי המלך". ושם לט, מספר שאכן כך הי' 
"ויאמרו כל העם יחי המלך שלמה". אך בשיחת ב' ניסן 
ה'תשמ"ח בהערה 44, מדגיש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
שליט"א שעד"ז בדוד הייתה הכרזת העם "יחי המלך", 

אך לא בנוגע להכתרה.
47( ספה"ש ע' 132 ואילך.

48( סה"מ מלוקט ח"ב, ע' מ"ה. 
49( ואדרבא, לע"ל עיקר ענינו יהי' "רב". וכפי שאומר 

כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש חל"ה ע' 209 ואילך: דלאחרי 
שמשיח "יתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד , "ולא 
יהי' עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד", הרי אין 
תפקידו  ועיקר  מלך,  בתור  משיח  בפעולת  )כ"כ(  צורך 
של מלך המשיח יהי' ללמד את העם ולהורותם דרך ה'". 
וכפי שמסביר בסהמ"צ להצ"צ מצות 'מינוי מלך' פרק ג' 
שלע"ל ה'מלך' יהי' בבחי' "מקיף" )בגלל הטעם שמביא 

כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה הנ"ל(.

וכפי שאומר כ"ק אד"ש מה"מ בשיחת ב' ניסן תשמ"ח: "והמעשה הוא העיקר: יש לסיים 
"יחי  וההכרזה  והדרישה "עד מתי",  גם הבקשה  כולל  ועבודתנו" –  ולהשלים את "מעשינו 
המלך דוד מלכא משיחא – בזריזות הכי גדולה, הקשורה עם שמחה וחיות . . שעי"ז פועלים 
כביכול ה"אחישנה" שהזריזות אצל הקב"ה . . לגאול את בנ"י בזריזות הכי גדולה תיכף ומיד 
ממש "לא עיכבן המקום כהרף עין". וזהו גם מה שמרעישים, בעקבתא דמשיחא ע"ד הצורך 
"יחי המלך" גם התוכן  יש בהכרזה  ומזרזים את הגאולה  להכריז "עד מתי" שעי"ז מקרבים 

דענין הכתר שעי"ז פועלים ביאת דוד מלכא משיחא".

המשיח  דביאת  החידוש  שעיקר  מובן  "ועפ"ז  תשנ"ב47:  תולדות  ש"פ  מלכות  ובדבר 
הוא בהתגלות מציאותו )"מצאתי דוד עבדי"( כי כל פרטי הענינים שלאח"ז באים כתוצאה 
אדוני  "יחי  בהכרזה  מסתיימת  שעבר  דשבוע  ההפטרה   . . מציאותו  מהתגלות  והסתעפות 
ע"י  ששלימותה  שלמה,  במלכות  שנמשכה  דוד  של  מלכותו  נצחיות   – לעולם"  דוד  המלך 
המלך המשיח שהוא "מבית דוד וזרע שלמה" – שתוכנה של הכרזה זו הוא התגלות מציאותו 

של מלך המשיח".

מורנו ורבינו מלך המשיח
יש לבאר זאת ע"פ המבואר שמלך המשיח צריך להיות גם 'רב' וגם 'מלך'48. היינו שמלבד 

היותו מלך ה"ה גם רב49.

תשנ"ב  שרה  חיי  ש"פ  מלכות  בדבר  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  זאת  ומסביר 
)אות יו"ד( את עניינו של משיח שבא בסוף זמן הגלות בבחי' "מלכות", היינו שבמשיח יש 
ונובע מדרגא  )משיח( מגיע  ה'מקבל'  אור  ואדרבה:  ה'מקבל' מהדורות שלפנ"ז,  את מעלת 
נעלית יותר מה'משפיע'. ומזה מסיק כ"ק אדמו"ר שליט"א שלכן דוקא משיח צדקנו יביא את 
הגאולה – גאולה ושלימות של כל הענינים, גם של משה רבינו. ועי"ז שמשה הצליח בבקשתו 
"שלח נא ביד תשלח" בזה שהוא "גואל ראשון הוא גואל אחרון" – נפעל היחוד של הענינים 
רב  גם  הוא  מלך,  שהוא  לזה  נוסף  ומעלות:  ענינים  שני  בקרבו  מכיל  משיח  אשר  ומעלות, 
)חכמה( שילמד תורה את כל העם כולו, כולל משה רבינו והאבות כו'. וכן בדבר מלכות ש"פ 
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50( וכפי שאומר בשיחת "ואהי להם מקדש" – בית 
רבינו שבבבל" שהתואר 'רבינו' הוא ע"ש שמלמד תורה 

לתלמידים.
51( שעהיוה"א פ"ז.

52( שיחות קודש תשל"ט )הוצאה חדשה( עמ' 217. 
מלך  אדמו"ר  כ"ק  שקובע  מה  ע"פ  53( ובפרט 
תשנ"ב  משפטים  ש"פ  מלכות  בדבר  שליט"א  המשיח 
ע"ד תחילת פעולתו של משיח בענין "וכתתו חרבותם 

לאיתים וחניתותיהם למזמרות", ועוד מספר דוגמאות 
שאכ"מ.

54( חל"ה שיחת פ' ויגש עמ' 206 ואילך.
55( שעהיוה"א פ"ז.

תשים  "שום  טו(  יז,  )שופטים  בכתוב  56( וכמבואר 
עליך מלך" שקבלת המלכות הוא ע"י העם.

57( ספה"ש ע' 330.

וז"ל: "ע"פ הידוע שבמשיח ישנם ב' ענינים: מלך )מלך המשיח( ורב )שילמד  תזו"מ כותב 
תורה את כל העם50(".

לעולם ועד 
י"ל שבמילים 'לעולם ועד' מדגישים את ענין פעולתו של מלך המשיח בעולם שכידוע51 
גדרו של העולם מורכב מ'זמן' ו'מקום'. 'לעולם'52 – הוא ענין של מקום )כל מקום שבעולם(, 

היינו פעולתו של משיח על כל העולם53 

'ועד' הולך על הזמן, היינו שהמלוכה של מלך המשיח תהי' נצחית, וכפי שמדייק בלקו"ש54 
מהכתוב "ודוד עבדי נשיא להם לעולם". 

הוא  ועד  לעולם  כבוד מלכותו  "ברוך שם  בתניא55  זה  בענין  ע"פ המבואר  יותר  ויומתק 
הזה  וההסתר  הצמצום  וטעם  סיבת  הנה  כי  אתוון  בחלופי  אחד  הוא  ועד  כי  תתאה  יחודא 
שהסתיר והעלים הקדוש ברוך הוא את החיות של העולם כדי שיהי' העולם נראה דבר נפרד 
בפני עצמו הנה הוא ידוע לכל כי תכלית בריאת העולם הוא בשביל התגלות מלכותו יתברך 
דאין מלך בלא עם56 פי' עם מלשון עוממות שהם דברים נפרדים וזרים ורחוקים ממעלת המלך 
כי אילו אפילו היו לו בנים רבים מאד לא שייך שם מלוכה עליהם וכן אפילו על שרים לבדם 
רק ברוב עם דוקא הדרת מלך ושם המורה על מדת מלכותו יתברך הוא שם אדנות כי הוא 

אדון על כל הארץ".

המורם מכל האמור: מלך המשיח הוא שליחו של הקב"ה לגאול את עם ישראל, ומלכות 
היא נצחית "לעולם ועד", וזהו ע"י המלכתו כי "אין מלך בלא עם".

ו
מעלת השירה בקבלת שבת

ענין מיוחד יש בשירה בשבת. ביום השבת מתגלה מעלה יתירה המתבטאת בשמחה ושירה 
וענין זה שייך במיוחד לגאולה האמיתית והשלימה וכפי שכותב כ"ק אד"ש בשיחת פ' בשלח 
תשנ"ב57 וז"ל: "ענין השירה בנוגע לעבודת התפילה שנקראת גם בלשון רינה )שירה( באופן 
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58( עמ' קסג.
59( שיחת ש"פ מקץ שבת חנוכה ה'תשמ"א – תרגום 

מאידית. 
דהנה  וחג  בשבת  כפיים  דמחיית  הענין  60( ע"ד 
ולא  כו'  כף  אל  כף  להכות  מטפחין  "אין  בשו"ע  מצינו 
מרקדין כו' )שו"ע סימן של"ט ס"ג(, אבל אצל חסידים 
ולרקוד  כף  למחוא  חב"ד(  נשיאי  אצל  ראינו  )וכן  נהוג 
גם בענין השריקה בשבת  יותר,  ועוד  ויום טוב.  בשבת 
מצינו שבש"פ פ' וישב תשנ"ב כשהגיעו קבוצת יהודים 
מצרפת בראשות הגה"ח ר' מרדכי שי' בעלינאוו, סימן 
הק'  באצבעותיו  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק 
כתבו  בשיחה(   62 )הערה  המניחים  ובהערת  לשרוק. 

אדמו"ר  כ"ק  רמז  והאמונה"  "האדרת  הניגון  שבאמצע 
מה"מ  אד"ש  כ"ק  הוסיף  בהגהה  לשרוק.  שליט"א 
רשימת מקורות בקשר לענין השריקה שקשורה לגאולה 

וקיבוץ וגלויות ולשבת קודש. 
שאנו  משום  הוא  לכך:  הפנימי  הטעם  לומר  ויש 
אנו  ולכן  צדקנו,  משיח  לביאת  ומתקרבים  הולכים 
"ודוד מכרכר  בו נאמר  נוהגים כמו דוד מלכא משיחא, 
ח"א  )לקו"ש  י"ד(.  ו,  ב,  )שמואל  הוי'"  לפני  עוז   בכל 

עמ' 230(.
 – מוגה  בלתי   – ה'תשמ"א  בא  ש"פ  61( משיחת 

תרגום מאידית.
62( הל' תשובה פ"ז ה"ה.

של שירה )כידוע שרבינו הזקן היה מתפלל בקול ושירה( . . השירה שמצד עצמה הדביקות 
והתכללות בעליון כהכנה ותפילה ל"שיר חדש" דלע"ל". 

ובסה"מ עזר"ת58: "בשבת הוא זמן של עליית הנשמות, ועליה זו היא ע"י שיר וניגון. כי 
כל ניגון גורם להתפעלות הנפש, היינו מצב של התעלות ודביקות וכפי שאנו רואים, שכאשר 
האדם, מתבונן בענין מסויים, אף שהדבר משפיע על הנפש. אין זה פעולה ניכרת ואין בזה 
חיות והתפעלות. ואילו כאשר מנגן בקול שיר וניגון בהתבוננות זו עצמה, הרי זה בחיות רבה 

ובהתפעלות גדולה".

ובמיוחד בנוגע לתפילה על הגאולה האמיתית והשלימה. נציין את שיחת כ"ק אדמו"ר 
שליט"א: "אשר אלו הטוענים59 שמחיאת כף60 זו עבור נשים או לילדים, הם הילדים צריכים 
ולחשוב  להתעמק  יכול  הוא  אבל  וכו',  לחכות  רוצים  ולא  "נאו"  משיח  רוצים  שהם  לשיר 
 . . נמצא  ובפרט ע"פ תורת הבעש"ט, שמחשבתו של אדם שם הוא   . . במהותו של משיח 
אזי נמצא הוא במעלתו של משיח ומדוע צריך הוא לשיר?! . . אבל שידע לו שאצלו זה חסר 

החיות בנתינה שלו, כי הוא נותן זה בשעת שהנפש האלוקית שלו שלווה". 

ולהוסיף, שהצורך והשמחה בקול גדול מתוך שירה אדירה כמובא בשיחת כ"ק אדמו"ר 
יבוא  זה – שמשיח  בענין  ומעוררים שירעישו,  גם הטעם מדוע מרעישים  "זהו  שליט"א61: 
ויצעקו  שיאמרו   – ומרעישים  נגאלין"  הן  ש"מיד  הרמב"ם62  ובלשון  דוקא.  עכשיו  עכשיו, 
זאת ודוקא באופן של שירה אדירה, ויגיע גם לאלו ש"בשם ישראל יכונה" שיאמרו זאת גם 
בלשונם, וההד )הרעש( יפעל גם עליהם שיקלטו זאת. ולא רק לרצות ולחשוב על כך, או לומר 
זאת בניחותא, אלא לומר זאת בקול רעש גדול, ובקול שירה וזמרה, היות ועי"ז שעוסקים בזה 
בלהט ובאופן כזה שרוצים את משיח עכשיו – הרי זה כמו אבר, שממשיך אור וחיות ופועל 

שמשיח יבוא עכשיו, ובלשון הרמב"ם "מיד הן נגאלין"". 
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)על  ה'תשנ"ב  בשלח  וש"פ  בא,  ש"פ  שיחת    )63
מעלת נשי ובנות ישראל בדורנו זה(.

64(  ראה במובא לקמן באות א' ואילך. 

65(  שיחת יום ה' פר' בשלח י"א שבט וש"פ בשלח 
שבת שירה י"ג שבט ה'תשנ"ב - דבר מלכות.

ז
ביאור הקשר בין תוכן הפיוט לגאולה ע"פ ה"דבר מלכות"

הפיוט  בסיום  אדוננו"  ה"יחי  לשירת  מיוחד  תוקף  משנה  ולהוסיף  דמילתא  לחביבותא 
ומתוך  ובפרט קבלת שבת.  לגאולה,  והמעלה שבתפלות השבת שהן קשורות  דודי",  "לכה 
אדמו"ר  כ"ק  דברי  את  שראינו  כפי  והעיקריות,  האחרונות  לשיחותיו  המיוחדת  החביבות 
שליט"א בהקשר לשיחותיו של מו"ח אדמו"ר - אדמו"ר מהוריי"צ: "והלואי היו מדקדקים 
אנ"ש, ובפרט התמימים, בדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אפילו  בשיחותיו ובפרט אלו משנת 
משיחות  סקירה  כאן  נערכת  כך  לשם  כד(.  עמ'  ח"ד  )אג"ק  לה"  שקדמה  והשנה  התשי"ת 
מהשנים ה'תשנ"א - וה'תשנ"ב המוגדרים בפי חסידים - "דבר מלכות" בענין מעלת השבת 

והקשר לגאולה. 

קבלת השבת
. הסך בעבודת האדם בחיים חיותו בעלמא דין להאיר את העולם ע"י  דהנה מובא63: ". 
העבודה בעניני התומ"צ, "נר מצוה ותורה אור" . . מצות נר שבת ויו"ט "נר שבת ויו"ט", "נר 
מצוה )ותורה אור"( גם בפועל ובגילוי, מצוה כללית שכוללת את כל המצוות, כידוע שרמ"ח 
מ"ע )רמ"ח איברין דמלכא( עם ב' ידים )ב' הקוין הכללים של אהבה ויראה שעל ידם נעשה 
ויתירה  השבת,  בכניסת  היא  שבת  נר  הדלקת  שמצוות  להעיר   .  . בשלימות  המצוות  קיום 
מזה, שכניסת וקבלת השבת היא ע"י הדלקת נר שבת )לפני תפלת ערבית דהבעל( – שבזה 
מודגשת הסך - הכל שכללות העבודה דכל ימי השבוע  להאיר את העולם ב"נר מצוה ותורה 

אור". הגאולה האמיתית והשלימה".

 וממשיך: ש"עד"ז בנגוע לכלות עבדות של נשיא דורנו )כללות העבודה דכנס"י64 בדורנו( 
בעניני "נר מצוה ותורה אור" שהסך הכל גמר ושלימות הוא ביום הש"ק, שכניסתו ע"י הדלקת 
נר שבת . . שזוהי ההכנה לתכלית השלימות ד"נר מצוה" כפי שיתגלה לעתיד לבוא, "ליום 

שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים"".  

  ארבעים שנה אקוט בדור 
"סיום המזמור הראשון דתפילת "קבלת שבת" דמובא65 על הפסוק "שם שם להם לו חוק 
ומשפט גו' במרה נתן להם . . שבת" כו' )שמות ט"ו, כ"ה ופירוש רש"י(. ובפרטיות בפרשת 
המן "ויהי ביום השישי והכינו גו'" )ט"ז, ה( "שבתון שבת קודש לה' מחר, רואים איך שזה נוגע 
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66(  ע"פ שיחת ש"פ כי תשא "דבר מלכות" נ"א-נ"ב עמ' 362.

לכל שבתות השנה שישראל קיבלו את השבת בשבת זו, ומכך למדו על כל השבתות ". . דויהי  
ב40 שנה" שהם בדוגמת מ"ב המסעות במדבר העמים שבדור זה. ולהעיר מהפסוק "ארבעים 

שנה אקוט בדור" היא סיומו של הקטע הראשון בקבלת שבת". 

סוף מעשה במחשבה תחילה 
)אמצע(  תוך,  ראש,  לשלושה:  בכללות  נחלקים  הענינים  שכל  קבע  שהקב"ה  מבאר66 

וסוף.

לאחריו  הדבר,  ותכלית  כוונה  הכל.  בתוכו  הכל, שכלול  והתחלת  הראש  מגיע  כל  קודם 
הסיום  מגיע  ולבסוף  הדבר  תכלית  נעשה  ידו  שעל  והאמצע,  התוך  שהוא  עצמו,  הדבר  בא 
ושלימות תכלית הענין שזה הסוף, ומוכיח זאת בכל מיני פרטים כגון: פרשיות השבוע, לוחות 
הברית, חטא העגל, ומבאר איך הכל כלול, בתכליתו של בריאת העולם שנמצא בגדר הסוף, 
שנעשה לו ית' דירה בתחתונים בשלימות בגאולה האמיתית והשלימה, ולבסוף מגיע הסיום 
"סוף מעשה במחשבה תחילה"   כי  כל הענין, כאשר נשלמת התכלית  וסה"כ של  והשלמות 
)מציין בהע' לפיוט "לכה דודי"(. כפי שראינו שנחלק זה לג' ענינים א. שקדמה תורה לעולם, 
העולם  בריאת  ב.  העולם,  נברא  ולכך  ראשית,  שנק'  התורה  בשביל  "בראשית"  בזה  וכוונה 
גמר  ג.  התורה.  למלות את תכלית  בכדי  בבריאה  והעבודה  ה"סדר השתלשלות"  כל  ובכלל 
ושלימות הכל  - בגאולה האמיתית והשלימה, כשתתמלא "תכלית ושלימות בריאת העולם 

שלכך נברא מתחילתו".

בשביל  והתורה  התורה  בשביל  העולם  בראיית  מעשה  שכל  מובן  "ומכך  הק':  ובלשונו 
 – תחלה"  במחשבה  מעשה  ד"סוף  הענין  ונהיה,  יהיה  ומצוותי'  התורה  קיום  וע"י  ישראל, 
שלימות הכל מתחילה ועד סוף". וממשיך כ"ק אד"ש מה"מ בשיחה )בהקשר לענין הג'( "עד 
ע"י  והשלימה  האמיתית  דגאולה  לשלימות  שקשורה  )מבראשית(,  התורה  ושלימות  סיום 
דגילוי האחרון  גואל אחרון, כשהי' השלימות  והוא  גואל ראשון  הוא  צדקנו, שמשה  משיח 

)"האותות והמופתים"( לעיני כל ישראל, שזהו בגאולה האמיתית והשלימה. 

ולהדגיש שלאחמ"כ ממשיך ואומר שמשה קיבל תורה מסיני, עד סיום כל הפרקי אבות 
"ה' ימלוך לעולם ועד", שכולל כל המשך הזמן עד כל הזמנים, הגאולה האמיתית והשלימה 
קאי  שזהו  ועד"  "לעולם  והכרזה  השירה  מילות  סיום  גם  שזהו  ועד",  לעולם  ימלוך  כש"ה' 
על מלך המשיח, שליחו של הקב"ה לגאול את עם ישראל ונצחיות מלכותו, שימלוך לעולם 

ועד. 
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67(  שיחת יום ה' פר' בשלח י"א שבט וש"פ בשלח 
שבת שירה י"ג שבט ה'תשנ"ב - דבר מלכות.

מבר"ח  טבת  כ"ח  וארא  ש"פ  בשיחת  וכן    )68
שנקבע  ר"ה   בכל  ודוגמתו   .  ." ה'תשנ"ב:  שבט 
)בכ"ה  בראשית  למעשה  השישי  יום  בתשרי,  באחד 
שבכל  קבלה  בספרי  ומבואר  העולם(  נברא  באלול 
שישי  ביום  זה  ומעין   .  . הענין  דוגמת  ישנו  ר"ה 
ימי  דששת  שישי   יום  כמו  )שזהו  שבוע,   שבכל 

 בראשית  . . שעי"ז נעשה יחוד. וממשיך המלכות בליל 
שבת".

ובשיחת ש"פ בראשית ה'תשנ"ב:  ". . תשרי אותיות 
שבת   .  . כולה  השנה  כל  של  הראשית  היא  ראשית 
בראשית לפיכך נותנת הוא הכוח להנגה של כל השנה". 

69(  תהילים צ"ב, )חלק מהתפילה דקבלת שבת(.
70(  התחלת פ"ה.

71(  שיחת ש"פ ויצא ט' כסלו, ה'תשנ"ב. 

מזמור שיר ליום השבת
"ועילוי נוסף67 מצד מעלותו המיוחדת של יום הש"ק זה68 שבו מודגש הענין ד"לכו נרננה" 
)רינה ושירה(, הן בהתחלת המזמור ביום הרביעי והן בעיקר בשלמותו בקבלת שבת . . ויומתק 
יותר ע"פ הידוע ש"שיר" שייך במיוחד ליום השבת )"מזמור שיר ליום השבת"69(. כפירוש 
במאמר המשנה במסכת שבת70: "כל בעלי השיר יוצאין בשיר ונמשכין בשיר" . . שכל עלי' 
מדרגה לדרגה היא ע"י שיר דיש לומר, שעיקר העלי' דיום השבת ע"י השיר היא בשבת שירה 

שבאותה שבת נצטוו בנ"י על שמירתה. 

וכן ביום השבת71 נמשכת הקדושה הרוחנית של עונג שבת אשר הנשמה היתרה  שנמשכת 
בשבת פועלת שינוי גם בטבע הנפש הבהמית ועד בטבע הגוף הגשמי וגם בגשמיות העולם, 
ומציין בהערה על המילים הגשמי - כמו שהעיד על זה אחד מגדולי הרופאים שבליל שבת 

ישנו שינוי גדול בדופק שביד הישראל מחמת אור התענוג העצמי דיחידה כו'". 
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רמז  ישעי'  יל"ש  ור"ח.  שבת  פ'  רבתי  1( פסיקתא 
תקג. ספרי דברים בתחילתו.

שנד  ע'  תקס"ח  אדה"ז  מאמרי  ב.  פט,  2( במדבר 
והנחות הר"פ ע' ק. סה"מ תרע"ח ע' שב.

משמעות היעוד "עתידה ארץ ישראל 
שתתפשט בכל הארצות" להלכה

הת' לוי יצחק ליבעראוו 

א
חקירה בגדר היעוד ד"עתידה א"י שתתפשט בכל הארצות"

ארז"ל1 "עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות". 

מארז"ל זה הובא בריבוי מקומות בחסידות ובכתבי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, 
כשהפירוש המובא בהם לזה הוא, שבסיום בירור כל הארצות, היינו סיום עבודת הגלות ובא 
הגאולה, תתפשט קדושת א"י לכל העולם, שיהי' כולו בדרגת הקדושה דא"י )ראה לדוגמא  
סה"מ מלוקט ח"א ע' תע. לקו"ש ח"ל ע' 440. קונטרס בית רבינו שבבל ס"ה ועוד. ואבוהון 

דכולהו, לקו"ת מסעי פט, ב - הובא לקמן(.        

ונראה לחקור במשמעות של מארז"ל זה להלכה, האם כל העולם ייקרא ארץ ישראל בנוגע 
לתומ"צ ושאר מצוות התלויות בארץ וטומאה וטהרה, או שזהו ענין רוחני בלבד.

אז  כולו  כל העולם  מזה שיהי'  "המכוון  וז"ל:  זה,  בלקו"ת2 מבאר אדה"ז מארז"ל  והנה, 
שירושלים  שאמרו  וזהו  דעכשיו.  ירושלים  במדרגת  א"י  יהי'  ואז  דעכשיו,  א"י  במדרגת 
תתפשט על כל ארץ ישראל כולו. ונמצא ירושלים דלעתיד לבא יהי' עוד במעלה גבוה יותר כי 
לעת"ל יהי' עליות העולמות. והענין כי מבואר בכהאריז"ל במעלת א"י דעכשיו על חו"ל והוא: 
מפני ששם יורד השפע ממלכות דאצילות ומתלבשת במל' דבריאה יצירה ועשיה. אבל בא"י 
לבדן, מבלי שיצטרך  ויצירה  דבריאה  במל'  ע"י התלבשות  דאצילות  נמשך ההשפעה ממל' 

להתלבש ג"כ במל' דעשיה. 

ואף שבהכרח גם בא"י יבוא האור והשפע דרך שר העשי' המושל בא"י, אין זה כ"א דרך 
מעבר בלבד, ולא בדרך התלבשות ממש. וכמו שרואין אור השמש ע"י אמצעית זכוכית בהירה, 
שלא נשתנה עי"ז אור וזיו השמש, ולפיכך בא"י יתייחס השפע ליצירה. משא"כ התלבשות 



שערי ישיבה506

3( שבת יד, ב. רמב"ם הלכות טומאת מת פי"א.

היינו כמו המסך והפרוכת שמעלים על האור ביותר, וכמו החידה והמשל שמעלים על אור 
השכל, עד שהאור השמש הנראה דרך המסך נק' אור של תולדה. ולפיכך כשמל' דאצילות 
בחי'  ע"ש  השפע  יתייחס  דעשיה  במל'  ממש  מתלבשת  ויצירה  דבריאה  במל'  המלובשת 
מלכות דעשיה ולכן גזרו שם טומאה. כי בעשיה היא תכלית הסתר אלקות שהקליפות שורש 
היצה"ר מעלימים ומסתירים, ולכן שם אל אד' המחיה עשיה הוא בגמטריא צו ואין צו אלא 
עבודת כוכבים, ואיך הוא זה, אלא דר"ל שמתלבש בלבוש בטבע עד שיכול לומר כחי ועוצם 
ידי עשה לי את החיל הזה. וזהו בחי' עבודת כוכבים יש ודבר נפרד, וכיון שההשפעה נמשך ע"י 

בחי' לבוש זה ע"כ גזרו טומאה על אוירה. 

אבל בא"י שהשפע יורד רק דרך מעבר העשיה ע"כ לא גזרו שם טומאה על אוירה וגושה, 
כי ביצירה האור והחיות בלי הסתר כ"כ, ולעת"ל שיזדכך העולם ולא יהי' העולם מסתיר כלל 
לכן נאמר "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" ואז יזדכך אפי' ארץ עובדי כוכבים ומזלות, 
ועמ"ש "כי אז אהפוך אל העמים שפה ברורה לקרא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד". ואז 
א"י  עתידה  וזהו  התלבשות.  דרך  ולא  לבד  העשי'  מעבר  דרך  מיצירה  והחיות  האור  יקבלו 

שתתפשט בכל העולם כולו". עכ"ל. 

היינו דמבאר המעלה דא"י – שאוירה וגושה אינו מטמא, על חו"ל – דעכשיו גזרו3 שאוירה 
וגושה טמאים, 

ומביא הטעם לזה מכתבי האריז"ל, שההשפעה לחו"ל יורדת ממלכות דאצי' דרך מלכות 
ולכן  בעולם העשי' מגשמים ההשפעה  הנמצאים  הע' שרים  ולכן  בתוכן,  ומתלבשת  דבי"ע 
שם טמא, ואילו בא"י ההשפעה יורדת בהתלבשות רק עד עולם היצי', ועוברת בעולם העשי' 

בדרך מעבר ואינה מתלבשת בע' שרים, ולכן היא טהורה. 

ומביא המשל על זה מאור שעובר דרך זכוכית בהירה, שהזכוכית אמנם מעבירה האור אך 
אינה משנה, כי האור עובר דרכה בדרך מעבר ]משא"כ בזכוכית צבועה[.

וכ"ז הוא עכשיו בזמן הגלות, אבל לע"ל תהי' עליית העולמות, וחו"ל תתעלה לדרגה של 
א"י עכשיו, שזהו פירוש המאמר "עתידה וכו'" – שחו"ל תתעלה לא"י דעכשיו, כלומר, שגם 
בחו"ל לא תעבור ההשפעה דרך התלבשות בעשי' אלא רק בדרך מעבר, וא"י דעכשיו יתעלה 

עוד יותר.

ומשמע מדבריו, שזהו לענין טהרה להלכה, שתתבטל טומאת ארץ העמים, ולא ענין רוחני 
שקיים בעולמות העליונים בלבד.
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4( עיין בציון שבהערה 14.
5( תורת מנחם ח"י עמ' 140.

6( בהלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח פרק 
יא הלכה ב.

7( פמ"ז־ח.
ערך  מילואים  כרך  להצ"צ  הליקוטים  ספר  8( ראה 
א"י, בביאור הענין – מדוע אינו סותר ליעוד דכי ירחיב 

הוי' אלקיך את גבולך, שיוסיף עוד ג' ארצות.

לדברי  בהמשך  שמובא  וכו',  דעתידה  ביל"ש  גופא  מהמדרש  להביא  אפשר  לזה  ]וראי' 
הנביא ש"מדי חודש בחדשו וגו'". ובפרט להמבואר שם, שיבואו פעמיים בשבת אחת, מוכח 
ובפועל  ימים.  שבעת  ולחכות  להטהר,  צריכים  היו  טומאה  הייתה  אילו  כי  טומאה,  שאין 
רואים אדרבה, שיחזרו למקומותיהם ויבואו שוב ביום א', אלא מכאן שטומאת ארץ העמים 

תתבטל4[. 

ולאידך נראה  ויש לו משמעות להלכה,  גיסא, שהייעוד הוא כפשוטו  ומכאן נראה מחד 
שתישאר מציאות של חו"ל ושל א"י, אלא שהמציאות של חו"ל תהא מזוככת הרבה יותר.

ה'תשי"ד5  בראשית  משבת  שליט"א  המשיח  מלך  אדמו"ר  כ"ק  בשיחת  משמע  וכך 
בכחם   – בה[  אלקיך  ה'  עיני  ]שתמיד  א"י  בדוגמת  הם  שבנ"י  "כיון  וז"ל:  ב'(  )התוועדות 
לעשות מכל העולם א"י דהיינו לעשות מכל הדברים הגשמיים שבסביבתם כלים לאלקות – 

מכון לשבתו ית' שזהו ענין א"י ברוחניות.

ועפ"ז יובן מארז"ל "עתידה א"י שתתפשט בכל הארצות – דלכאו' אינו מובן: הרי ידוע 
דכל הענינים דלעתיד באים ע"י העבודה דזמן הגלות, וא"כ מהי העבודה שעל ידה עתידה א"י 
שתתפשט בכל הארצות? – והביאור בזה: שעבודתם של בנ"י בזמן הגלות היא לעשות מכל 

העולם א"י ברוחניות ועי"ז עתידה א"י שתתפשט בכל הארצות בגשמיות". 

שמכאן מובן בפשטות שההתפשטות תהי' בגשמיות.

לחו"ל,  א"י  בין  חילוקים  ישארו  עדיין  המשיח  שבימות  נראה  מקומות  בכמה  הנה  אך 
ובמילא מובן שההתפשטות הוא ענין רוחני בלבד, ומהם:

א. ממ"ש הרמב"ם6: "אף בערי מקלט הוא אומר אם ירחיב ה' אלהיך את גבולך ויספת 
ראי'  שמכאן  לתוהו",  הקב"ה  צוה  ולא  זה,  דבר  היה  לא  ומעולם  וגו'  ערים  שלש  עוד  לך 
ונאמר במפורש שה"ירחיב הוי' אלקיך את גבולך" הוא ענין  לביאת מלך המשיח מהתורה, 
הג' ערי מקלט שיתווספו בארצות הקיני קניזי וקדמוני, דהיינו שיש הוספה על ארץ ישראל 
יהי' ארץ  כולו  ולא שכל העולם  יתווספו על א"י,  ג' הארצות  ומכאן משמע שרק   הקיימת, 

ישראל.

ב. בס' יחזקאל7 מנבא על גבולות הארץ לע"ל )ואינו משנה בהם מהגבולות שניתנו למשה 
ויהושע8( ועל חלוקת הארץ לי"ג חלקים, היינו שארץ ישראל תשאר בגבולותיה. 
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אמנם יש להעיר שמביא שם ענין זה ומקור ממד"ר 
על הפסוק כי ירחיב וגו', ומקשר זה לייעוד שעתידה א"י 

להתפשט באמצעות ציון ללקו"ת שם.
9( תו"מ חלק לא עמ' 176.

מתחילה  הזה  שבזמן  "אלא  בהערה:  נוסף  10( ושם 
)כולל גם עבר  דרגת הקדושה הראשונה מארץ ישראל 
אינה  לארץ  חוץ  ואילו  ח((,  פ"ז,  במדב"ר  )ראה  הירדן 
גושה  על  טומאה  שגזרו  ועד  כלל  הקדושות  במנין 
ואוירה )גיטין ח, ב וש"נ(, ואילו לעתיד לבוא "את רוח 

הטומאה אעביר מן הארץ", וכאמור, שא"י תתפשט בכל 
הארצות".

11( ראה בארוכה שיחת ב' תקופות, נדפס בחידושים 
וביאורים בש"ס ח"ב סי' מד עמ' רעז.

שנבואת   )5 הערה  )לעיל  הצ"צ  ממ"ש  12( להעיר 
יחזקאל זה רק אם לא זכו, עיי"ש בארוכה.

13( ישעי' סו, כד.
14( הלכות מלכים פי"ב ה"ב.

ג. כן מובן ג"כ משיחת כ"ף מנחם אב ה'תשכ"א9: "גם לעתיד לבוא כאשר עתידה ארץ 
ישראל שתתפשט בכל הארצות ועתידה ירושלים שתתפשט בכל ארץ ישראל, יהיו חילוקי 
דרגות בקדושה, ע"ד "עשר קדושות הן" עד לדרגת הקדושה ד"קדש הקדשים" שבביהמ"ק 

השלישי שיבנה לא ע"י מעשה ידי אדם אלא "בידי שמים""10.

ולפי כל הנ"ל נראה שישנם כמה מקורות שלכאו' סותרים במשמעות יעוד זה.

ב
ביאור סתירה הנ"ל ע"פ התיווך ד"שתי תקופות" ודחייתו

בהשקפה ראשונה נראה לומר בזה, ע"פ התיווך הידוע שיעוד זה הוא מהיעודים שהם ענין 
של שינוי מנהגו של עולם, ולכן הם יתרחשו בתקופה השני' בימות המשיח11.

ובב' אופנים:

יובן שמה  א. שכל הייעוד יהי' בתקופה הב', מבלי לחלק בין הרוחניות לגשמיות. ובזה 
שכתב הרמב"ם ונבואת הנביא יחזקאל12 מדובר בתקופה הא', והיעוד יתקיים בתקופה הב'.

יותר, שמ"ש אדה"ז, שתהי' עליית העולמות במובן הרוחני תהי'  ב. ואפשר לחלק עוד 
בתקופה הראשונה. והפועל יוצא מזה שהארץ תטהר, יהי' זה רק בתקופה השני', כי תורה לא 
בשמים היא, ובשביל שתהי' טהורה, זהו ע"י שטומאת המת שנמצא בארץ העמים תטהר, וזה 

אפשרי רק ע"י שינוי מנהגו של עולם.

וא"כ הכל נתיישב דבר דבור על אופניו. 

אבל א"א לבאר כן, כיון שמקור הייעוד בדברי הנביאים הוא בהמשך לייעוד של מפלת גוג 
ומגוג, ובהמשך להייעוד13 שיבואו לראות כל העולם את "פגרי האנשים הפושעים בי וגו'", 
וזה יתרחש גם לפי דעת הרמב"ם בתקופה הראשונה, וכמ"ש הרמב"ם14: "יראה מפשוטן של 
דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג", ויעוד זה שעתידה א"י וכו' 

הרי הוא חלק מהמשך הייעוד של מלחמת גוג ומגוג.
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15( בריש הל' תרומות פ"א ה"ה. 
16( כס"מ שם.

17( ראה כל הענין באריכות בלקו"ש חט"ו שיחה ה' 

לפ' לך־לך )מופיע גם בחידושים וביאורים בש"ס ח"ב, 
ובחידושים וביאורים בהבה"ב להרמב"ם(.

18( ב"ב, קכ"ג ע"ב.

]ואי"ז סתירה לכלל שלא ישתנו דברים ממנהגו של עולם, כי כלל זה הוא בהתאם למצב 
ש"לא זכו", אבל אם "זכו", אזי אף לשיטת הרמב"ם ייתכנו ענינים של שינוי[.

וא"כ, מוכרחים לומר שא"י תתפשט בגשמיות בענינים מסויימים, אבל תשאר המעלה 
והחשיבות של ארץ ישראל מצ"ע, שמזה מוכח שיש ענינים שתלויים בארץ ואינם משתנים. 

וא"כ, צריך להבין מהם, ומה החילוק ביניהם.

ג
ביאור נוסף ע"פ חידוש כ"ק אד"ש בגדר קדושת א"י 

שהקדושה  שכותב  הארץ15,  לקדושת  בנוגע  הרמב"ם  דברי  בהקדמת  יובן,  בזה  והביאור 
)דעזרא( שגם קדשה לעתיד לבוא, משא"כ בעליה הראשונה, שקדשה  תלוי' בעליה השני' 
רק לשעתה. ומבאר הטעם כי עליה ראשונה הקדושה נעשתה ע"י כיבוש רבים, ולכן הכיבוש 

דנבוכדנצר ביטל זה, אבל קדושת עזרא היא מצד חזקה, וחזקה לא מתבטלת מפני כיבוש. 

ובלשונו: "כל שהחזיקו עולי מצרים ונתקדש קדושה ראשונה, כיון שגלו בטלו קדושתן, 
שקדושה ראשונה לפי שהיתה מפני הכיבוש בלבד קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. 
כיון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת הארץ קדשוה קדושה שנייה העומדת לעולם לשעתה 

ולעתיד לבוא". 

ומקשים המפרשים16: 

א. במה יתירה מעלת החזקה ע"פ הכיבוש, שהכיבוש מתבטל מפני כיבוש ואילו חזקה 
אינה מתבטלת. 

ב. והרי גם בכיבוש ראשון הייתה חזקה, ומפני מה חזקה זו התבטלה, הרי לפי האמור אין 
כיבוש מבטל חזקה.

וישנם בזה כמה ביאורים17, אך קשה עליהם.

וכ"ק אד"ש מבאר בזה יסוד חדש, והוא, שיש בנתינת א"י לבנ"י שני ענינים שונים: א. קנין 
ממון – בעלות על א"י. ב. קדושת א"י בפרט בנוגע למצוות התלויות בארץ.

ירשו חלק  נתינת א"י לאברהם אבינו – עד להלכה, שבנות צלפחד  ענין הא' נפעל ע"י 
אביהן שהי' בכור ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק18, אע"פ שלא הי' הכיבוש עדיין, כי הקנין 

נפעל בימי אברהם על ידי "קום התהלך בארץ וגו'".
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19( ראה אנציק' תלמודית ערך א"י בתחילתו.
"עתידה  ענין  בביאור  בחסידות  שגם  20( להעיר 
בעולמות  דאצי'  המלכות  ההתלבשות  ענין  מוזכר  וכו' 
בי"ע, ואילו בנוגע לקדושת א"י בקשר למעלת המצוות 
התלויות בה מבואר ענין אחר – ז"א דאצי' – ראה בספר 

הליקוטים ערך ארץ ישראל ובהנסמן שם.
21( ראה אוצר מפרשי התלמוד – מס' גיטין ח"א על 

תוד"ה "ואשקלון כדרום", פי' הריטב"א.
22( הלכות תרומות דלעיל.

23( ומכאן ראי' נוספת לענין הידוע שב"ד של מטה 
פוסקים ומשנים את המציאות בעולם )ראה מאמר ד"ה 

הנה מה טוב ומה נעים, בסה"מ מלוקט ח"ד(.
א"י  ערך  ח"ב  תלמודית  באנציק'  בארוכה  24( ראה 

פרק קדושתה וש"נ.

וענין הב', הקדושה הקשורה במיוחד לחיוב המצוות, נפעלה ע"י ישראל כשנכנסו וכבשו 
את הארץ.

דהיינו,  מלחמה,  של  בצורה  שיכבשו  הקב"ה  ציווה  יהושע(  )כיבוש  הראשונה  בפעם 
שהקדושה נפעלה ע"י שהתגברו על האומות, ובמילא בחורבן, שאז התגברו האומות על בנ"י 
הי' שיקדישו  הקב"ה  רצונו של  השני',  בקדושה  גברו. משא"כ  האומות  כי  הקדושה  פקעה 
על ידי חזקה – ובמילא הקדושה איננה תלוי' בעליונות ישראל על האומות, וגם אם כבשו 
קדושת  מפקיע  כיבוש  ואין  כיבוש  של  קדושה  להפקיע  יכול  כיבוש  הרי  א"י,  את  האומות 

חזקה, כי הקדושה אינה תלוי' בכיבוש. וממשיך לבאר לפי יסוד זה את כל השאלות הנ"ל.

ולפי"ז נפקא לן, שהקדושה דא"י לענין המצוות התלויות בארץ באה ע"י ישראל, ואינו 
ענין שמגיע מלמעלה, בשונה מהקדושה העצמית דא"י19.

דידוע שא"י יש בה קדושה עצמית וקדושת מצוות20, וכפי א' הביאורים21 בנוגע לזה שר' 
אבהו נשק כיפי עכו, וכאשר יצאו החכמים ללוות את חבריהם היו הולכים עד עכו, אף שלא 
הייתה חייבת בתרומות ומעשרות, דהוא מאחר ועולי בבל לא כבשוה. אבל היתה לה קדושה 
א"י,  ישוב  מא"י,  יציאה  לענין  הוא  מזה  מינה  דהנפקא  תמיד.  קיימת  זו  וקדושה  עצמית, 

ועוד.

ולפי זה אפשר לבאר, שהייעוד הוא רק בנוגע לקדושה העצמית שתתפשט, אבל בנוגע 
זה אינו מתפשט – אא"כ  כנ"ל,  בידי ישראל  לתרו"מ ושאר מצוות שזהו קדושה שנפעלת 
בדרכים המפורטים ברמב"ם22, דהיינו, שלאחרי שכל מה שחייבה התורה שיכבשו נכבש, אזי 

יכולים להוסיף עוד ע"י כיבוש המלך ע"פ הסנהדרין23.

ולכן, ענין הטומאה ועוד מצוות שאינם תלויים בכיבוש ישראל )דהיינו ערלה, חלה, ולפי 
השיטות המשייכות רבעי לערלה גם נטע רבעי24( יתפשטו, ויתחייבו בהם בכל העולם, אבל 
ושאר  לעצמה  א"י  שבין  החילוק  מתבטא  ובזה  עצמה,  בא"י  רק  ישארו  והמסתעף  תרו"מ 

העולם.
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25( ראה מאמר ד"ה ביום עשתי עשר יום תשל"א )סה"מ מלוקט ח"ג(, ובכ"מ וש"נ.

ד
ב' קושיות בביאור הנ"ל

אבל קשה לבאר כן: כי, כנ"ל, משמע מביאור החסידות בהענין דעתידה וכו', שקדושת 
ארץ ישראל )בלי לחלק בין קדושת מצוות לקדושה עצמית( מתפשטת על כל הארצות והיא 
– א"י עצמה מתעלית, ובפשטות הן הקדושה העצמית שלה, והן קדושת המצוות מתפשטות 

לחו"ל.

גם צלה"ב לפי"ז, מהו הטעם לזה שקדושת א"י אינה מתפשטת לענין חיוב המצוות.

ה
ביאור ענין הבחירה בא"י 

בכ"מ.  "בחירה"  הלשון  אנו  מוצאים  ישראל  ארץ  שעל  בהקדים,  בזה,  לבאר  והנראה   
ולדוגמא דברי התנחומא פ' ראה: "כשברא העולם חלק הארצות לשרי האומות ובחר בארץ 

ישראל כו'", ובעוד מקומות רבים.

וידוע ההסבר בבחירה25 אמיתית – שבחירה אמיתית שייכת רק באם אין שום טעם וסיבה 
להעדיף אחד על השני, שאז דוקא נחשבת לבחירה אמיתית.

ובנוגע לעניננו – הבחירה בא"י מכל הארצות אינה ענין של טעם וסיבה, אלא ענין עצמי. 
והא דא"י היא נעלית גם בדרגא – זהו כתוצאה מהבחירה.

דוגמא לדבר: אדם שבחר בחפץ מסוים באופן של בחירה חפשית, אף שבעת הבחירה לא 
הי' בחפץ זה מעלה על חבירו, בכ"ז האדם ישתדל ליפות ולשבח את בחירתו לאחר מעשה 

הבחירה.

וכמו"כ בענייננו, הקדושה דארץ ישראל העיקרית – היא מצד בחירת העצמות, וכתוספת 
ולכן כל המצוות שקשורים עם א"י, אף שהם  וכו'.  גם קדושה של דרגות עליונות  יש  לזה 
קשורים לדרגות ה"ז רק כתוספת, אבל עיקר חיובם בקשר לארץ זהו מצד בחירת העצמות, 
ולכן כאשר הדרגא מתפשטת בכל הארצות )היינו שה'תוספת' מתפשטת(, אין בכך מספיק 

ע"מ לחייב את ההתפשטות כולה במצוות אלו, כי ה'עיקר' חסר מן הספר.

]משא"כ אם מרחיבים הארץ ע"פ בי"ד ומלך, כפי התנאים המנויים ברמב"ם, הרי יש כח 
בידי ב"ד של מטה 'להרחיב' כביכול את בחירת העצמות כנ"ל באות ג', והחילוק ברור[.
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ו
ע"פ ביאור הנ"ל יתורץ כל הנ"ל' 

אינה טמאה אלא טהורה,  ישראל  ענין טומאת ארץ העמים, שארץ  הוא  זה  יוצא מכלל 
ולע"ל טהרה זו תתפשט על העולם.

וביאור הענין:

המצוות התלויות בארץ הם ענין חיובי שנתחייבה בהם הארץ, ולכן אין ביכולתם להתפשט 
רק מצד ה'תוספת', כי הם קשורים עם בחירת העצמות, כנ"ל.

אבל ענין הטומאה והטהרה ה"ז לא מעלה בא"י אלא חסרון בחו"ל, מצד זה שההשפעה 
עי"ז  העולם,  כל  פני  על  תתפשט  כשה'תוספת'  וממילא,  שרים.  הע'  דרך  ומתלבשת  באה 
שיהי' עליית העולמות לע"ל, במילא שלילה זו תתבטל ובמילא תהי' טהורה מטומאת ארץ 

העמים.

במילים אחרות: המצוות קשורות עם העיקר )=בחירת העצמות(, ובמילא ע"י התפשטות 
התוספת אין מספיק. הטהרה וטומאה קשורה עם ה'תוספת' )=הדרגות(, ובמילא בהתפשטות 

ה'תוספת' מתבטל הטומאה.

לא  ה'עיקר'  של  א"י  תתפשט.  ה'תוספת'  של  דא"י  התמיהות.  מוסברים  זה  כל  ולפי 
תתפשט, והטעם לחילוקים אלו מובן כפי שהתבאר.
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שיצאה  המקורית  שבשיחה  להעיר  המקום  1( כאן 
ומשום  אויגן"  זיינע  אויפעפענען  "זאל  כתוב  באידיש 
גאומ"ש,  )בלקו"ש  אותו  לתרגם  המתרגמים  בחרו  מה 
ובדבר מלכות( "יפקח את עיניו", ולא השתמשו בלשון 
בלה"ק  שיצאה  )סי"ג(  וישלח  בשיחת  אד"ש  כ"ק 
ש"פ  בשיחת  בלה"ק  נכתב  וכן  העיניים".  את  "לפתוח 
ויגש  ש"פ  לשיחת  שבתרגום  ומענין  סוס"ח,  מקץ 
)סי"ב( כן תרגמו "לפתוח את העינים". וראה בספר 'דבר 

מלכות' שי"ל ז"ע )הוצאת ממ"ש( שכן תרגמו בשיחה 
 - הנ"ל  לכל  למרות שאין  העיניים".  "לפתוח את  דידן 
לכאורה - השלכה למשמעות המילים, שהרי "פתיחה" 
התייחסת לעיניים, מכונית 'פקיחה' בלשון התורה )ראה 
בראשית ג, ה. ג, ז. כא, יט(. ואגב אורחא יש לציין גם 
צייט"  "העכסטע  באידיש  נכתב  בה  בא,  ש"פ  לשיחת 
כ"ק  בלשון  השתמשו  ולא  נעלה",  הכי  "זמן  ותרגמו 

אד"ש בשיחת משפטים שיצאה בלה"ק "זמן השיא".

יושבים או רק מוכנים ל'שולחן ערוך'

הת' מנחם מענדל נאטיק

א
סתירה ב"דבר מלכות" גבי הכנת העולם לגאולה

ב"דבר מלכות" לש"פ ויצא ה'תשנ"ב, כותב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א )אות ח"י 
להלן בתרגום ללה"ק( "והדבר היחיד שחסר הוא – שיהודי יפתח1 את עיניו כדבעי, ויראה איך 
הכל כבר מוכן לגאולה! יש כבר את השולחן ערוך, יש כבר את הלויתן ושור הבר ויין המשומר, 

ויהודים כבר יושבים סביב השולחן".

ועד"ז בשבת שלאחרי זה ש"פ וישלח )אות י"ג(: "ומזה מובן שבימינו אלה ממש צריכים 
רק לפתוח את העיניים ולראות את המציאות בפועל ממש – היינו שיושבים יחד עם הקב"ה 
)ישראל וקוב"ה כולא חד( ב"שולחן ערוך" לסעודת הנישואין, הסעודה דלויתן ושור הבר ויין 

המשומר".

אך בשיחת מוצאי חג הגאולה י"ט־כ' כסלו ה'תשנ"ב כותב )אות ז'(: "ובפרט בימינו אלה 
רואים  ואז  העיניים",  את  "לפתוח  רק  וצריכים  עכשיו,  נמצאים  שבהם   – המשיח  ימות   –
שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות, וכל בנ"י, "בנערינו ובזקנינו גו' בבנינו 

ובבנותינו", מוכנים בכל הפרטים ופרטי פרטים לגשת ולהסב אל השולחן". 

וקצת פלא, שכאן אומר שרק "מוכנים . . לגשת ולהסב אל השולחן", ולא שכבר יושבים 
נאמר  בהם  אלו  שבשיחות  ובפרט  וישלח(,   – )ויצא  לעיל  שהובאו  כבשיחות  השולחן,  ע"י 
והכיצד אומר אז  יותר מהשיחה די"ט כסלו,  וכו', נאמרו מוקדם  יושבים ליד השו"ע  שכבר 

שאוחזים )רק( בשלב שצריך עוד לגשת אל השולחן. 
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ב
ביאור מהו "לפתוח את העינים" ועפ"ז מיישב הסתירה

ונראה לומר הביאור בזה, בהקדים הביאור בענין "פקיחת העיניים": 

ובלשונו הק' בפ' ויצא אות ח"י )ההדגשות אינן במקור(: "כעת צריך רק להיות, שיפתחו 
את ה"לב לדעת", ויתקחו את ה"עינים לראות", ויפתחו את ה"אזנים לשמוע", ועד"ז – לנצל 
שנתגלתה  כפי  התורה  פנימיות  ללימוד   .  . הגשמיים  גידים  ושס"ה  אברים  הרמ"ח  כל  את 
בתורת החסידות וקיום הוראות רבותינו נשיאינו, כולל – ללמוד בעניני הגאולה, באופן שזה 
יפתח את הלב והעינים והאזנים – ושיבינו, יראו וירגישו בפשטות ממש בגשמיות העולם – 
את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש . . שכל זה ישנו כבר מן המוכן, צריך רק לתקוח 

את העינים ואז יראו זאת!". 

כלומר שעל מנת לראות את הגאולה האמיתית והשלימה, צריך ללמוד פנימיות התורה 
בימות  נראה  העולם  כיצד  ומסביר  מבהיר  זה  שלימוד  ומשיח,  גאולה  עניני  לימוד  ובפרט 
המשיח, וזה פועל ומחדיר בלומד את ההכרה שאנו בזמן הגאולה )עיין בשיחת ש"פ תזריע־

מצורע ה'תנש"א(.

ומובן, שיש בזה כמה חילוקי מדרגות, והוא שמי שלומד יותר ובעמקות יותר, יראה, יכיר 
וירגיש יותר, כיצד העולם כבר עומד במעמד ומצב של גאולה. וכגון בשיחת ש"פ משפטים 
ה'תשנ"ב בה מבאר את היעוד שיתקיים בגאולה ומסביר איך וכיצד זה קורה ומראה לנו איך 

זה כבר החל להתקיים.

וע"פ זה נראה להסביר את השינוי בין השיחות הנ"ל:

לברר  היא  בתומ"צ  העבודה  שתכלית  בארוכה,  אד"ש  כ"ק  מסביר  ויצא  פרשת  בשיחת 
ולזכך הגוף וגשמיות העולם שיהיו כלים לרוחניות, וזה נעשה במיוחד ע"י תורת החסידות 
ובאופן מיוחד ע"י האדמו"ר האמצעי, ולכן אפי' שנות חייו הגשמיים היו מיום ליום, שבזה 
מודגש החיבור בין גשמיות לרוחניות, ולכן זה הכנה לגאולה של י' ויט כסלו. ומסיק שעאכו"כ 
בדורנו זה "שעתה נמצאים כבר במצב בו הגוף הגשמי ואפילו גשמיות העולם כבר נתבררו 
ונזדככו לגמרי, והרי הם "כלי" מוכן לכל האורות והענינים הרוחניים, כולל ובעיקר – אורו של 

משיח צדקנו, אור הגאולה האמיתית והשלימה".

ולאחר הביאור הזה מובן איך הגאולה נמצאת בפשטות, ולכן מסיים "הדבר היחיד שחסר 
הוא – שיהודי יפקח את עיניו . . ויהודים כבר יושבים סביב השולחן". 

ועד"ז בשיחת ש"פ וישלח מסביר כ"ק אד"ש שהחידוש של דורנו הוא, שבו נעשה הפצת 
המעיינות בכל קצווי תבל ונעשה הבירור של צרפת גם מצד התחתון, דבר המדגיש חיבור של 
משפיע ומקבל, הקב"ה וכנס"י, ובפרט "שעומדים בסמיכות ליום השלישי בחודש השלישי 
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מתן תורה דתורת החסידות, התחלת הגילוי דתורתו של משיח, שאז יהיו הנישואין דהקב"ה 
וכנס"י . . שבזה מודגשת ביותר השייכות לחתונה דכנס"י עם הקב"ה לימות המשיח".

ובזמן כזה שעומדים בסמיכות להתחלת הגילוי ד"תורתו של משיח", ובימים בהם מודגש 
ביותר "השייכות לחתונה דכנס"י עם הקב"ה לימות המשיח", ממילא "מזה מובן . . שיושבים 

יחד עם הקב"ה )ישראל וקוב"ה כולא חד(".

כלומר המשותף לב' שיחות אלו הוא, שהעולם מזוכך לקראת הגאולה והוא כלי לקבל את 
אור הגאולה, ולכן מבחינת העולם יושבים כבר סביב השולחן, כי התבוננות - "פקיחת עינים" 
- על העולם )בפעולות שנעשות בעולם בהפיכת הרע לטוב ובקיומם של הסימנים המובאים 
במס' סוטה(, גורמת לנו להכיר ולהבין שהעולם מוכן ממש לגאולה. אלא שכל האמור הוא 

מבחינת העולם "הכלי". 

משא"כ בשיחת מוצאי חג הגאולה י"ט־כ' כסלו, מדובר על הגאולה )ימות המשיח(, בלי 
הסבר פרטי על שינוי בעולם בתקופה המיוחדת בה אנו נמצאים כיום, שהגוף מזדכך וכדו', 
אלא על התפשטות החסידות והפצתה )ע"י גאולת אדה"ז( שזהו מצד האור שמשפיע בעולם 
– הכלי – ומאיר בו אלוקות, וכהמשך לשונו: "וצריכים רק "לפתוח את העינים", ואז רואים . 
. ועוד ועיקר "לדעת את ה'", "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים". וענין זה אינו מזכיר 
בשיחות דלעיל רק בשיחה זו. דמזה משמע שהכא מדבר בעיקר בהתבוננות "פקיחת עינים" 

על האור המושפע לנו ושעי"ז נעשה שינוי בעולם ומזכך את העולם לקראת הגאולה. 

ולכן אומר רק ש"מוכנים לגשת ולהיסב אל השולחן", ולא שנמצאים כבר בשולחן עצמו. 
מפני שמבחינת האור, העולם יכול להזדכך בצורה יותר נעלית מכפי שהיה עד עתה. וזה אינו 

בגילוי כפי שהעולם מצד עצמו ללא האור מוכן לגאולה. 

ג
ביאור בעומק יותר הענין הנ"ל

 )214 ולבאר ענין זה ביתר ביאור יש להקדים דבר הדורש ביאור. והנה בלקו"ש ח"ז )ע' 
איתא: "עולם הבא ישנו גם עכשיו . . ועד שע"י עבודה כדבעי אפשר להגיע ל"עולמך תראה 

בחייך" היינו שהבחינה דעוה"ב תהי' אצלו עכשיו בגילוי ובאופן של ראי'". 

ולפי"ז דרוש ביאור, דאם אכן גם בזמן הגלות )כהמבואר בלקו"ש( ניתן לראות את הגילוי 
תראה בחייך", א"כ מהו החידוש בתקופתנו אנו של  דלעתיד2 ועד באופן של ראיה "עולמך 

פקיחת העינים, הרי זהו ענין של כל הדורות ומה נתחדש בדורנו אנו?

2( וראה שם הערה 7, שזהו גם לשיטת הרמב"ן )שדכוותי' נפסק להלכה, כידוע( שעוה"ב קאי על עולם התחי'.
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3( קטע זה מיוסד על שיחת ש"פ אמור ה'תנש"א.
בחצאי  סי"ב  ה'תשנ"ב  ויגש  ש"פ  שיחת  4( ראה 

אריח.
פקודי  ש"פ  בשיחת  המבואר  עם  זה  לקשר  5( )ויש 
הב"ח  מ"ש  ע"פ   )1153 ע'  ח"ב  )התוועדיות  תשד"מ 
)או"ח סרס"א ד"ה ומ"ש וזמנו( "בימי הקדמונים . . היו 
מקדימין בתפילת ערבית וק"ש בעוד היום גדול כ"כ . . 
הלכו לטייל אחר אכילה של סעודת שבת . . והיו חוזרים 
לבתיהם קודם הלילה", ועד"ז אומר הרבי בנוגע לעניננו: 
"גם כאשר נמצאים כך וכך שנים לפני סיום אלף הששי 

שבת  שכולו  יום  השבת,  את  מקבלים   – שבת(  )ערב 
דטועמי'  באופן  רק  לא  שבת,  סעודת  ואוכלים  וכו', 
ושור  לויתן  ממש,  הסעודה  אכילת  אלא  כו',  זכו  חיים 
וכל זה בעוד היום גדול". אלא  וכו',  ויין המשומר  הבר 
לומר  יש  ועד"ז  הציבור.  לכל  בנוגע  הרבי  מדבר  ששם 
שכל יחיד יכול "לקבל על עצמו" את הגאולה, ואעפ"כ 
)וכן  העולם  בכל  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  אין 
על  לקבל  יכול  שאדם  רסג  סי'  בשו"ע  להלכה  נפסק 
לכל  שבת  יהי'  לא  זה  ואעפ"כ  מוקדם,  שבת   עצמו 

העולם(. 

העולם  בתוך  עולם  של  אלופו  את  לגלות  הוא  הגאולה  ומהות  תוכן  בזה3:  הביאור  וי"ל 
ובלשון אדה"ז בתניא )פרק ל"ז( "גילוי אוא"ס ב"ה בעוה"ז" וכשיהי' גילוי אלוקות בגאולה 
זה יגרום לכל השינויים הגשמיים שיהיו אז. ענין הגלות הוא העלם והסתר על אלקות ומזה 
משתלשל בגשמיות שיש חורבן הבית ומלחמות וצרות וכו'. ויהודי יכול לגרום ע''י עבודתו 
שיעמוד למעלה מהגלות אבל מכל מקום יש לו את ההשלכות הגשמיות )וגם ברוחניות הוא 

מוגבל( עד שתהי' הגאולה האמיתית והשלימה בכל העולם4.

וזהוי נקודת הענין שכ"ק אד"ש מבאר בלקו''ש – כלומר: מדובר על ענינים רוחניים כמו 
)כמודגש  כבר עכשיו  כדבעי אפשר אמנם להרגיש אותם  ושע"י עבודה  וכדו'  גילוי אלקות 
בדיוק לשונו "הבחינה דעוה"ב" "באופן של ראי'"(, שהענין הזה היה אפשרי תמיד אלא שהיה 

ענין פרטי. 

ועד"ז בשיחת אחש"פ תשמ"ג: ש"נפעל כבר הענין דגאולה העתידה גם כאשר נמצאים 
עדיין בזמן הגלות, כאמור לעיל שבמקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא . . אבל אעפ"כ, 
לגאולה  והציפיה  התשוקה  את  מבטאים  לכן  הגשמי  הגוף  עם  זאת  לקשר  שרוצים  מכיון 
ואפשר  ברוחניות  נמצאים  הגאולה  דהיינו שאע"פ שענייני  בפה".  הדיבור  ע"י  גם  העתידה 
לראות אותם ברוחניות ולכן הי' אפשר לבטא את התשוקה לגאולה ע"י עבודה רוחנית, בכל 

זאת, כיון שרוצים לראות את הגאולה בגשמיות ע"כ מבטאים את התשוקה בדיבור5.

מוסיף ומחדש כ"ק אד"ש בדבר מלכות שעכשיו ענייני הגאולה נרגשים לא רק אצל האדם 
הפרטי בעבודתו, אלא הם כבר נראים בעולם, דהיינו שעם היות שגם בדבר מלכות מדובר 
)בעיקר( על ענין הגאולה ברוחניות, כמודגש בלשונו הק' בשיחת ויצא שהעולם הוא "כלי לכל 
האורות והענינים הרוחניים . . אורו של משיח", ובשיחת וישלח מדובר על שלימות הנישואין 
והיחוד של הקב"ה וכנס"י, אך כיון שהעולם כבר הזדכך והתברר הרי עניינים הרוחניים של 
הגאולה משתקפים אפילו בגשמיות העולם ועד שזה משתקף בשינוי גשמי בעולם ובאוה"ע 
)שנמצאים במלכות של חסד ועד"ז בנוגע ל)מעין והתחלה ד(וכתתו חרבותם לאתים וקיבוץ 

גליות של יהודים מהמדינה ההיא(.
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6( נדפס ג"כ בסה"מ מלוקט ח"ד )עמ' קצג(.

העולם,  בגשמיות  נתפס  הי'  לא  שהוא  רק  תמיד,  נמצא  היה  משיח  של  שאורו  דהיינו 
משא"כ עכשיו שכללות העולם הזדכך ונעשה כלי, אז כלי ממשיך אור, דהיינו שהעולם עצמו 

מגלה את הגאולה, וכמו שממשיך בקטע הבא "יראו . . בגשמיות העולם את הגאולה".

ולהתאחד  הגלות  יש אפשרות לעלות מעל  הגלות מצד האור  זמן  ובסגנון אחר: במשך 
עם א"ס ב"ה "אור הגאולה", אולם הכלי "העולם" אינו מוכן לדבר בצורה מושלמת, ואדרבא 
שהעולם  הוא,  אנו  בדורנו  והחידוש  אלוקות.  על  ומסתיר  העלם(,  מלשון  )עולם  מעלים 

כשלעצמו מוכן לגאולה ומגלה אלוקות גם לולי ההתבוננות מצד האור. 

ועפ"ז יתבאר ביתר עומק שעיקר החידוש של דורנו הוא, שהעולם דוקא מוכן לגאולה 
ואינו מסתיר על אלוקות בשונה מכל הדורות שרק מצד האור שישנו באופן תמידי. אבל אין 

הכוונה שבדורנו מצד האור נפעל הכנת העולם – הכלי – לקראת הגאולה בצורה מושלמת. 

ד 
ביאור ב' דרגות ע"י מה נפעל הגאולה והקשר לב' השיחות דלעיל

והנה החילוק שביארנו בין השיחות דיש לחלק בין זיכוך העולם )ויצא – וישלח( שנעשה 
כבר בשלימות, לבין גילוי האור שפועל זיכוך בעולם )י"ט־כ' כסלו( שאינו בשיא השלמות, 
מצינו ממש כדוגמת זה )רק שאינו נוקט בלשון אור וכלי( במאמר ד"ה החודש הזה )תשל"ה(6. 

כדלהלן:

מצינו סתירה בנוגע לגאולה. בנוגע לאופן הגאולה פוסק הרמב"ם כדעת רק אליעזר שאין 
ישראל נגאלין אלא בתשובה, ובנוגע לזמן הגאולה מובא בחסידות מהמדרש כדעת ר' יהושע 
כל  ועבודתינו  במעשינו  הגילויים דלע"ל תלויים  כל  דלכו"ע  ומתרץ  ליגאל.  דבניסן עתידין 
זמן משך הגלות )ולכן אין ישראל נגאלין אלא בתשובה(, אלא שבעבודה זו גופא )שמלמטה 
למעלה( יורגש הנתינת כח דהבטיחה תורה, מלמעלה למטה )ולכן בניסן עתידין ליגאל(. ולכן 
אפשר להמשיך גילויים למעלה מסדר והדרגה המגיע לנו לפי ערך עבודתינו )ולכן מיד הם 

נגאלין(. עכת"ד.

כלומר, שחוץ מהגאולה כפי שבאה מלמטה למעלה ע"י עבודתינו יש דרגות יותר נעלות 
של גאולה שיבואו מלמעלה למטה, וזהו מצד האור שפועל עילוי בהכלי – המטה – על אף 
שישנו "מעשינו ועבודתנו" שמזכך את העולם מ"מ ישנה דרגה של זיכוך שנפעלת ע"י האור 

– המעלה.

וע"ד שמצינו ביאור כ"ק אד"ש )אג"ק ח"ב עמ' ס"ט( בנוגע לבירור הרע מן הטוב וביטולו 
לע"ל – בימות המשיח ישלימו בנ"י את המלחמה ויבררו הרע מן הטוב וזהו השלימות שאליה 
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7( נדפס ג"כ בסה"מ מלוקט ח"ג ע' צג, )אות ד'(.

יכול האדם להגיע בכח עבודתו, ובתחה"מ יהי' ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ כי הקב"ה 
ישחוט ליצה"ר, וזהו שלימות ביטול הרע לא רק כפי ערך עבודתו אלא בתור מתנה מלמעלה. 

עכת"ד.

והנה בשיחת ש"פ בא תשנ"ב )אות י"ד( מבאר כ"ק אד"ש את הלשון "העכסטע צייט" 
ומבאר  גשמי.  בזמן  נמשך  שהוא  הגאולה,  ענין  כללות  מתבטא  שבזה  לגאולה(  השיא  )זמן 
שמצד הנשמה אין צורך כל כך לגאולה כיון שבעולמות הרוחניים יש גאולה וכל הענינים הם 
בשלימות, ועל הנשמה אין העלם והסתר. ורק מצד גשמיות הגוף שמרגיש העלם והסתר על 
אלקות, גלות, יש געגועים לגאולה. ולכן צריך רק לפתוח את העיניים הגשמיים שגם הם יראו 
שהגאולה נמצאת בגלוי לעיני בשר בזמן הזה. וזהו החידוש של הגאולה העתידה שזה יהי' 

נראה בגשמיות העולם, ועד שזה יפעל גאולה בכל העולמות. עכת"ד.

והנה, בהשקפה ראשונה נראה שזה סותר את מה שמבואר בשיחת ש"פ ויצא, שהגאולה 
נמשכה כבר עכשיו בגשמיות העולם וצריך רק לפתוח את העינים ולראות זאת בפועל ממש, 
"והחידוש  ובלשונו הק':  נראה בגשמיות העולם,  יהי'  זה  וכאן אומר שרק בגאולה העתידה 

בגאולה הוא בכך שהגילוי . . יהי' גם בגשמיות העולם"? 

וע"פ האמור לעיל מתחדד החילוק בין שיחת ויצא – וישלח, לשיחת בא. דבשיחת ויצא 
)וישלח( מדובר על הגאולה באופן של מלמטה למעלה, כמפורש בדבריו שהיות והעולם הזדכך 
והתברר ונהי' כלי לגאולה, לכן הגאולה נמשכת גם לגשמיות העולם, והיא נמצאת בשלמות, 
נקרא  לא  הראשון  הגילוי  למטה,  מלמעלה  שיבואו  הגאולה  של  הגילויים  לגבי  מקום  מכל 
בגשמיות  צריכים שהגאולה תתגלה  עדיין  דאנו  אד"ש  כ"ק  אומר  בא  בפרשת  ולכן  גאולה, 

העולם, כי הגאולה הנעלית לא רואים עדיין והיא תתגלה רק לע"ל מלמעלה למטה.

ה
קושיא הרי הגאולה באה מצד המטה והביאור בזה

ואין להקשות, שהרי ע"פ המבואר לעיל, יוצא, שיש דרגות בגאולה שמתגלות מלמעלה 
למטה בתור מתנה שלא לפי ערך עבודת האדם, והרי אדה"ז כותב בפירוש בתניא )ריש פרק 
לז( "והנה תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים תלוי במעשינו ועבודתינו 

כל זמן משך הגלות", ולא מתנת חינם מלמעלה? 

ויובן זה ע"פ המבואר בד"ה אשה כי תזריע )תשכ"ה(7. "שיש בחינה שלישית באתערותא 
דלעילא, שהיא בדרך מתנה . . אלא שבכדי שיהי' הגילוי של אתערותא דלעילא זו, צ"ל תחילה 
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שהרבי  תשנ"ב  נח  ש"פ  משיחת  8( ולהעיר 
במשך  בנ"י  דכללות  ש"העבודה  צדק  חשבון  עורך 
לבוא  כדי  הגלות  בזמן  להיות  שצריכה  הדורות  כל 

מגיע  ולכן  ונשלמה",  נסתיימה  דהגאולה  להשלימות 
 למסקנא "שעכשיו אין הדבר תלוי אלא במשיח צדקנו 

עצמו!".

בגאולה שמתגלות  דרגות  לעיל שיש  המבואר  ע"ד  היינו  ההתחתונים".  דמעשה  השלימות 
מלמעלה למטה.

ית'  לו  "וצריך להבין, הרי הכוונה דנתאווה הקב"ה להיות  ושואל:  וממשיך במאמר שם 
דירה בתחתונים היא שעשיית הדירה תהי' ע"י עבודת האדם, דמזה מובן, שגם הגילויים הכי 
. . ועד לגילוי העצמות, נמשכים הם ע"י עבודת האדם, ואיך זה מתאים עם המובא  נעלים 

לעיל מלקו"ת . . שהמשכת הבחינות שלמעלה מזה היא בדרך מתנה למעלה?"

ונקודת הביאור התם היא, דזה שבדרך כלל האתעדל"ע נמשכת דוקא ממקום שאתעדל"ת 
מגעת לשם ועל ידי האתעדל"ת דוקא, הוא מצד ענין הנבראים ועבודתם מצד עצמם. אבל 
מצד כח העצמות שיש בעבודת בני ישראל ]שמתגלה ע"י ואחרי שלימות עבודתם וההמשכה 
שנמשכת על ידם[ לגבה אין הבדל בין "עילא" ל"תתא", ולכן אפשר להמשיך גם גילויים שלא 

בערך לעבודת האדם.

זמן  במשך  בנ"י  של  עבודתם  שלימות  שיגמר  שלאחרי  לעניננו,  בנוגע  לומר  יש  ועד"ז 
הגלות ואחרי ההמשכה גאולה שנמשכת על ידם, יומשך דרגות של גאולה מלמעלה למטה 
שלא בערך לעבודת האדם )ע"ד בחינת האתעדל"ע הנ"ל( אלא שנמשכת ע"י ואחרי שלימות 
מעשינו ועבודתינו ואחרי הגאולה שמלמטה למעלה ולכן זה נכלל "במעשינו ועבודתנו כל זמן 

משך הגלות".

]וכן רואים גם דבר מענין – שאין הוראות למעשה בשיחה זו בנוגע לפקיחת עיניים כי זה 
לא תלוי בנו כ"כ כנ"ל8[.

ועפ"ז אפשר אולי לבאר גם את הביטוי בשיחת ש"פ שמות )אות י"ג(: "וצריך רק שהקב"ה 
יפתח את עיניהם של בנ"י שיראו שהגאולה האמיתית והשלימה כבר ישנה ויושבים כבר כו'", 
הקב"ה יפתח את  שמדובר על הדרגא השני' שבא מצד המעלה – האור, ולכן צריך שדוקא 

עינינו ואז נראה איך שזה כבר נמשך בעולם, כי מצד עצמנו אנחנו לא יכולים. 
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ביאור על ליקוטי לוי יצחק 
 - הערות לספר התניא פרק כ"ז - 

 הרב אשר גרשוביץ
נו"נ בישיבה

הקדמה
ביאור מהו ענין האתכפיא בת"ח

מה  כל  לגמרי  בדברים המותרים  עוד אלא אפי'  "ולא  פכ"ז:  בתניא  הזקן  כותב אדמו"ר 
שהאדם זובח יצרו אפי' שעה קלה ומתכוין לאכפיא לס"א שבחלל השמאלי כגון שחפץ לאכול 
בגמ' שעה  כדאיתא  באותה שעה.  בתורה  ועוסק  פחות  או  לאחר שעה  עד  סעודתו  ומאחר 
רביעית מאכל כל אדם שעה שישית מאכל ת"ח. והיו מרעיבים עצמם שתי שעות לכוונה זו 

אף שגם אחר הסעודה היו לומדים כל היום". עכלה"ק.

כופה את עצמו על מנת  זה שע"י שהאדם  זה הוא, אודות  כללות הענין המדובר בפרק 
לדחות את הרע שבו, הנה הוא ממשיך את יקרו וקדושתו של הקב"ה יותר מכל דבר אחר. כיון 
שעי"ז נכפית הסטרא אחרא דלעילא המגביה עצמה כנשר וכו' ומסתירה על כבוד ה'. ועתה 
בטל הסתר זה. ומדגיש אדה"ז שכפי' זו נעשית אף ע"י תנועה קלה ביותר, "אפי' שעה קלה", 

אם במחשבה אם בדיבור ואם במעשה. 

ועפי"ז צריך להבין:

א. מדוע מוזכר בגמ' )ואדה"ז מזכיר זאת כאן, כדלהלן( שהתלמידי חכמים "היו מרעיבים 
את עצמם שעתיים" דוקא, והלא כאמור מטרת האתכפי' מתבצעת גם בפחות זמן.

ויותר מזה אינו מובן. דלגבי "שאר כל אדם" )שאינם תלמידי חכמים( מזכיר אדה"ז  ב. 
שדי להם להרעיב את עצמם "שעה או פחות" בלבד. ולפי הנ"ל שסיבת ה"רעבון" שהרעיבו 
את עצמם התלמידי חכמים הייתה אך ורק לדחות את הסטרא אחרא, מדוע ירעיבו את עצמם 
יותר משאר כל אדם, וכי לתלמידי חכמים יש יותר "שייכות" או תאווה לרע משאר כל אדם?! 
)פ"ג( שמי  באגה"ת  אדה"ז  מה שכתב  הידוע  עפ"י  ובפרט  אנשי מעלה.  הם  אדרבה,  והלא 
שהוא בעל תורה ומתענה הרי הוא חוטא, "כי מחמת חלישות התענית לא יוכל לעסוק בה 

כראוי"?! 
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1( לד, ב.

ג. גם מה שהזכיר אדה"ז לגבי שאר כל אדם שירעיבו את עצמם "שעה או פחות" אינו 
מובן, שהרי גם לגביהם די שיכפו את עצמם כפי' כל שהיא וכבר ישיגו את המטרה של סילוק 
"יקרא דקוב"ה לעילא" )אף שבודאי אם ירבו באתכפי' הרי זה משובח, אך מדוע אין אדמו"ר 

הזקן מזכיר את המינימום הנדרש, ומזה ילמד כל אדם על השאר, במכל שכן(.

והביאור בכל זה בכללות:

והנה, הן אמת שבפשט  הדברים אין מקום כ"כ לקושיא, שהרי אדרבא, מכיון ש"בכל דחי' 
ודחי' שמדחהו . . אתכפיא ס"א לתתא . . ואתכפיא ס"א לעילא", הרי היהודי מחפש להרבות 
באתכפיא כתה שיותר. וע"כ, כשמדובר בהמשך על "דברים התורים לגמרי כל מה שהאדם 
זובח יצרו אפי' שעה קלה ומתכוין לאכפיא לס"א . . אסתלק יקרא דקוב"ה כו'", ומביא לכך 
דוגמא "כגון שחפץ לאכול ומאחר סעודתו", הנה מביא את דוגמא המעשית כמה שאדם רגיל 
כופה א"ע בענין כזה, שהוא "שעה או פחות", והת"ח שהם בדרגא נעלית יותר )או שהורגלו 
לשעבד ולכפות את גופם יותר(, כופים עצמם יותר ו'מושכים' ומאחרים סעודתם עד שתי 

שעות.

כידוע  הדיוק  בתכלית  מדוייקת  בתניא  המובאת  ודוגמא  ותיבה  אות  שכל  מאחר  אך, 
וכמובא בכ"מ, מסתבר שבפנימיות הענין מדוייקים גם פרטים אלו של שעה או פחות לכל 

אדם ושעתיים לת"ח.

אודות הטעם   – בפירוש  בתניא  כאן  המוזכרת  הכללית  הכוונה  על  ואכן מצאנו, שנוסף 
שהתלמידי חכמים היו מרעיבים את עצמם כנ"ל – הייתה לגביהם כוונה נוספת ונעלית יותר 
הקשורה למהותם של התלמידי חכמים. ובהתאם לכוונה זו הרעיבו את עצמם שעתיים דוקא. 

וכדלקמן. 

ולגבי שאר כל אדם )שאין שייך לגבם כוונה זו – דהתלמידי חכמים( לגביהם קיימת רק 
הכוונה ד"אתכפיא", בכל זאת יש שייכות לעבודתם עם ענין הקשור ל"שעה" דוקא מצד הרמז 

והנתינת כח שבזה. וכדלקמן. 

א
דברי אדה"ז בתניא פכ"ז וביאור הלקוטי לוי"צ 

כותב אדמו"ר הזקן בתניא פרק כז1. 

"ולא עוד אלא אפי' בדברים המותרים לגמרי כל מה שהאדם זובח יצרו אפי' שעה קלה 
ומתכוין לאכפיא לס"א שבחלל השמאלי כגון שחפץ לאכול ומאחר סעודתו עד לאחר שעה 
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2( עמ' ז'.
3( ראה תניא אגה"ק סי' יט, ע' קכז, ב.

4( ברכות סד, א. ועוד.

*( להלן יבוא לשון הלקוטי לוי"צ משולב בביאור 
דבריו בין לשונו הקדוש, ועל מנת להבדיל בין לשונו 

לביאורנו, מופיעות מילותיו בצורת כתב שונה מאשר 
הביאור המופיע באופן הכתב של כל הספר.

או פחות ועוסק בתורה באותה שעה. כדאיתא בגמ' שעה רביעית מאכל כל אדם שעה שישית 
מאכל ת"ח. והיו מרעיבים עצמם שתי שעות לכוונה זו אף שגם אחר הסעודה היו לומדים כל 

היום". עכלה"ק.

בלקוטי לוי"צ2 )הערות לספר התניא( מבאר קטע זה כדרכו בקודש על דרך הסוד והקבלה, 
ולקמן )ס"ב( נבאר זאת בהרחבה. וזלה"ק: 

"לד, ב, שורה ד"ה ת"ח – והיו מרעיבים עצמם שתי שעות : תלמידי חכמים הם בנו"ה 
ועיין  דמל'.  בעולם  דיסוד  שלום  מרבים  נו"ה  ת"ח  בעולם.  שלום  מרבים  ת"ח  בפי'  )כידוע 
בפרע"ח שער ר"ה פ"ה בד"ה יום ט'( שהם תרין פלגי גופא שנחשבים לא'. לכן היו מרעיבים 
עצמם שתי שעות שהוא שעה ד' וה' שהם לנגד נו"ה )כי השש שעות שעד חצי היום הם לנגד 
הששה מדות מחסד עד יסוד.( ובשעה יש תתר"ף חלקים שהם ה"פ גבור"ה. ובב' שעות הוא 
ב"פ ה"פ גבור"ה. הוא הב"פ מנצפ"ך שבנו"ה כמ"ש קס"ת הסופר אשר במתניו. והיו אוכלים 
בשעה שישית דיסוד הנקרא צדיק יסוד עולם דמל'. והיתה אכילתם בבחי' צדיק, יסוד. אוכל 
והיינו יסוד שהוא ברי"ת קודש.  לשובע נפשו דמל'. )תלמיד"י חכמי"ם הוא מספר ברי"ת. 
)דחכ' הנקרא קדש כי יסוד אבא מלובש ביסוד ז"א. וזהו תלמידי חכמים חכמים דוקא בחי' 
חכמה.( זהו שאכלו בשעה שישית. בחי' צדיק אוכל לשובע נפשו(. ועיין בזה"ק פ' ויחי דר"מ 
)עיין  ובטן רשעים תחסר  סמוך לסוע"א ע"ש. משא"כ בשאר כל אדם שאכילתם הוא ע"ד 
בתו"א בד"ה יגלה לון טעמי ע"ש.( די בשעה א'. ה"פ גבור"ה או פחות מקצת ה' גבורות עכ"פ 

והוא מה שמתגבר וכובש את יצרו לאכפיא לס"א כו'".

ב
ביאור דברי הליקוטי לוי יצחק* 

"לד, ב, שורה ד"ה ת"ח – והיו מרעיבים עצמם שתי שעות: תלמידי חכמים הם בדרגות 
ממדרגות  השפעה  כלי  להיות  שענינם   – דלקמן   – העליונות  ספירות  ב'  לנגד  המכוונות 
שלמעלה מהם לדרגות שלמטה מהם3, והיינו דרגות הנקראות נצח והוד )כידוע המובא בקבלה 
בפירוש מאמר חז"ל4 "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם". שתלמידי חכמים היינו דרגות 
דיסוד שלמטה מהם,  נצח והוד הם אלו שמרבים שלום כלומר ממשיכים ופועלים בדרגה 
הנקראת "שלום", )והטעם שנקראת דרגה זו )יסוד( "שלום" הוא, מפני שעניינה הוא פעולת 
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5( ראה תניא אגה"ק סי' טו, קכב, ב.
ובאגה"ק  ספנ"ב,  תניא  וראה  י"ג.  6( תהלים קמ"ה, 

ס"ח. 
7( בסדר "פתח אליהו" מופיע הסדר כך "חסד דרועא 
שוקין".  תרין  והוד  נצח  דרועא שמאלא:  גבורה  ימינה: 
כלומר, שה"נצח והוד" באים לאחרי ה"תפארת גופא", 
אחד,  לגוף  והגבורה  החסד  את  ולאחד  לחבר  שעניינה 
כידוע. ומה שבאים לאחר מכן הנצח וההוד בב' חלקים, 
אין זה אלא "תרין פלגי גופא" )דתפארת הנק' "גופא"( 

מגלת  על  בתו"א  וראה  לאחד.  כאמור,  שנחשבים, 
אסתר )ד"ה כי אברהם לא ידענו כו' צג, ד'( שכתב: וכל 
הנביאים הם מנצח והוד דאצילות, פירוש נצח והוד הם 
היאך  הזרע,  מבשלי  יועצות,  כליות  דגופא,  פלגי  תרי 
מגופא,  לבר  והם  כידוע.  יסוד  מבחי'  ההמשכה  תהיה 
וגבורה  חסד  המדות  שהם  הגוף  מעצמות  שאינם  פי' 
נביאים.  ענין  והוא  מפניהם  דבר  לשלוח  שלוחים  רק 

עכלה"ק.
8( הל' קידוש החודש פ"ו, ה"ב.

שההשפעה  הוא  כשהתכלית  ורצון5(  באהבה  המקבל  עם  המשפיע  של  וחיבור  ההתקשרות 
תומשך בעולם ו"עולם" כאן אין הכוונה בעולם כפשוטו כי אם לספירה דמלכות. שאף היא 
נקראת "עולם" בשם המושאל )אף שהיא בחינה באלוקות( כיון שהיא המקור לעולמות )כמו 
שכתוב6 "מלכותך מלכות כל עולמים"(, ועיין בפרי עץ חיים שער ראש השנה פ"ה בד"ה יום 

ט' שם הובא פירוש הנ"ל(.

והנה ידוע ש"נצח והוד" הם תרין פלגי גופא – ב' חלקי גוף – שנחשבים לאחד. כלומר 
"נצח והוד" )כמובא ב"פתח אליהו"( אף שהם "תרין שוקין" )ב' שוקיים(, "נצח" לנגד רגל 
)התגלות והמשכת צד( ימין, והוד לנגד רגל )התגלות והמשכת צד( שמאל, בכל זאת נחשבים 
לאחד. כשם שבאדם התחתון ב' רגליו מקבילות זו לזו וכן משמשות למטרה אחת, על דרך זה 
גם ספירות "נצח והוד" עניינם ומטרתם אחד3, להמשיך את בחינת הימין והשמאל העליונות 
)לאחרי שכבר התכללו7 לאחד(, לעולמות שלמטה. לכן התלמידי חכמים המקבילים לספירות 
"נצח והוד", גם הם לא היו מחלקים בין ב' השעות והיו מרעיבים עצמם שתי שעות שלימות 
שב' שעות אלו, זמנם  ורצופות – ללא הפסק, כשם שנצח והוד נחשבים לאחד. ועוד נקבע 
הוא דוקא שעה ד' וה' מהשעות הזמניות של היום כיון שגם ב' שעות אלו הם מכוונות לנגד 
ספירות נצח והוד. )כי כידוע השש שעות זמניות שמתחילת היום ועד חצי היום מקבילות 
הם לנגד השש מדות העליונות, לפי הסדר של מלמעלה למטה החל מחסד עד יסוד. ויוצא 

א"כ שהשעות ד' וה', מכוונות לנגד ספירות נצח והוד(. 

ומעתה יש לבאר את השייכות של שעה )או שעתיים(, וכן על דרך זה, של המדות "נצח 
והוד", לכך שהיו דוקא מרעיבים את עצמם באותו זמן. 

והביאור הוא, דהנה בשעה יש תתר"ף = 1080 חלקים, ומבואר על כך ברמב"ם8 שהטעם 
שחילקו את השעה הזמנית למספר זה דוקא הוא מפני שמספר זה יש בו את מירב האפשרויות, 
לחלוקה, יש בו חצי ורביע ושמינית וכו' עיי"ש. וידוע שכל דבר השייך לחלוקה והפרדה שייך 
ה'  של  מדוייקת  גימטריא  הם  הנ"ל  החלקים  שמספר  וזהו  דוקא.  והגבורה  הצמצום  למדת 
פעמים גבור"ה. )5X216 =1080( )ההכפלה לחמש פעמים דוקא קשורה גם היא לגבורה, על 
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9( ראה תניא שעהיוה"א סוף פ"ד ועוד.
10( יחזקאל ט, ג.

 5 הע'  וראה  ב.  קכ"ב,  ע'  טו,  סי'  אגה"ק  11( תניא 
המובא מהתו"א.

12( משלי י, כה.

דרך הידוע אודות חמשת האצבעות שבידי האדם שנועדו לאפשר לאדם לפעול ריבוי פעולות, 
וכן על דרך זה קיימים אצל האדם "חמשת מוצאות הפה" שנועדו גם הם לאפשר לאדם לחלק 
את דיבורו לריבוי אופנים9(. כל זה לגבי שעה אחד בלבד וא"כ בב' שעות הוא ב' פעמים ה' 

פעמים גבור"ה. 

ענין זה הוא גם מה שמובא בקבלה שבמדות נצח והוד יש את הב' פעמים אותיות מנצפ"ך 
שעניינם גם קשור עם צמצום וגבורה. שכן הם חמש אותיות הסופיות של סדר הא־ב והדבר 
מרמז על חלוקה והפרדה )חמש אותיות( וכן על צמצום והגבלה )בהיותם "סופי" ו"מגבילי" 
המילים( שבנצח והוד. שכן ענין נצח והוד הוא להיות כלים שעל ידם נמשך האור דספירות 
העליונות למטה, וזה דוקא ע"י פעולת הצמצום וההגבלה שבהם כמו שכתוב קס"ת הסופר 
אשר במתניו10, קס"ת בגימטריה 560, שהוא כמנין הגימטריה של ב' פעמים אותיות מנצפ"ך 
)אחת כנגד "נצח" ואחת כנגד "הוד"(, ומקומה של "קסת" זו ")אשר( במתניו" היינו במדות 
"נצח והוד" הקשורות גם עם מתניים11 )מקום ה"כליות יועצות"(, נוסף על היותם כנגד "תרין 

שוקין" )רגליים( שמחוברים ונמשכים מן המותניים.

לכן  והגבלתו(,  החיות  צמצום  )שענינם  והגבורה  הצמצום  למדת  שייך  זה  שכל  ומכיון 
את   – דוקא   – מרעיבים  היו  והוד,  נצח  ספירות  לנגד  שהם  חכמים  התלמידי  לזה  בהתאם 
עצמם באותם ב' שעות המקבילות למדות נצח והוד. כיון שאכילה עניינה הרי לפעול תגבורת 
חיות לאדם האוכל, שזו פעולה נוגדת לענין הצמצום וההגבלה שנפעל באותה עת בשורשם 

למעלה, לצורך המשכת חיות לעולמות לפי ערכם. 

היו  ולכן  ביותר,  מכוונת  היתה  אוכלים,  כן  היו  חכמים  שהתלמידי  השעה  גם  לאידך, 
אוכלים בשעה שישית של היום, עפ"י הסדר דלעיל, הרי היא מכוונת לספירה דיסוד, הנקרא 
בכתוב12 "צדיק יסוד עולם". כלומר, שמדת ה"יסוד" ממנה נמשך אור וחיות )שזוהי משמעות 
המילה "יסוד" כמו "חוזק יסוד ושורש" של איזה דבר( ל"עולם" דמלכות, וכאמור לעיל גם 
ה"מלכות" נקראת עולם מפני היותה מקור לעולמות ונבראים. ולכן בשעה השישית המכוונת 
לספירת היסוד, היו אוכלים )פעולה של המשכת תוספת וחיות(, מתאים להענין כפי שהוא 

בשורש הענינים, שאז הוא זמן להמשכת אור וחיות למלכות.

והנה כמו שלגבי דרגות "נצח והוד" נתבאר לעיל שהתלמידי חכמים עצמם היו לנגד בחינות 
אלו )ולא רק ש"התאימו" את עצמם בהתנהגותם בלבד בהתאם להנהגה שלמעלה, אלא שהם 
עצמם היו באותם בחינות(, ולכן הרעיבו את עצמם באותם שעות. עד"ז גם כשהמדובר הוא 
לגבי שייכותם לבחינת ה"יסוד", הנה היתה אכילתם בבחינת ובדרגת "צדיק. = יסוד. אוכל 
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13( משלי יג, כה.
14( ראה תניא אגה"ק סוף סימן כא.

15( ראה ב"פתח אליהו" – "יסוד סיומא דגופא אות 
בענין  נח(  )ריש פרשת  בזוהר  עוד  וראה  קודש".  ברית 
נח שנקרא "צדיק" דוקא, מפני שהוא שמר את בריתו 
"דרכם"(,  את  שהשחיתו  דורו  בני  )לעומת  העריות  מן 

ועד"ז בנ"י נקראים "צדיקים" כיון שנשמרים מעריות.
16( ראה תניא פי"ט.

17( ראה סהמ"צ להצ"צ סוף מצות מחצית השקל ד' 
סח, ב.

מאכל"  יצא  "מהאוכל  שם:  הק'  לשונו  18( וזה 
)שופטים יד, יד(. מקרא זה סמך יש לנו בו, מהאוכל דא 
צדיק אוכל לשובע נפשו, צדיק אוכל ודאי ולוקח הכל, 
אמאי, לשובע נפשו, לתת שובע לאותו מקום שנקרא 
נפשו של דוד. יצא מאכל, דאלמלא אותו צדיק לא היה 

יוצא מזונות לעולם ולא הי' יכול העולם להתקיים".

לשובע נפשו"13, ו"לשובע נפשו" היינו שובע דמלכות, שכידוע מלכות נקראת "נפש"14 היות 
שהמלכות שוכנת ומתלבשת בעולמות כמו שהנפש מלובשת בגוף. )והרמז לדבר נרמז בכך 
ש"תלמיד"י חכמי"ם הוא בגימטריא 612, ומתאים מספר זה בדיוק למספר העולה מן המילה 
ברי"ת. וברית היינו יסוד שהוא כידוע, מקביל ולנגד הברי"ת קודש15 )וטעם הדבר שנוהגים 
לקרוא ל"יסוד" "ברית קודש" – אף שלכאורה המילה "קודש" רומזת בדרך כלל על ספירת 
החכמה בלבד, שכן היא ראשית הספירות, והיא בבחינת ביטול, ולכן דוקא בה מלובש אור אין 
סוף ברוך הוא16, כיון שביסוד )=ברית( מאיר ומלובש בחינת "קדש" דחכמה הנקרא כאמור 
קדש, כי עפ"י המבואר בקבלה, דוקא כלי ההשפעה של ספירת החכמה הנקרא בלשון הקבלה 
"יסוד אבא" יש ביכולתו לרדת מטה מטה ולפעול פעולה גם בדרגות תחתונות ביותר17 )שלא 
כמו "יסוד דאימא" – היינו כלי ההשפעה דספירת הבינה שאין ביכולתה לרדת מטה מטה(, 
והוא מפני שדרגת החכמה נעלית ביותר ויש בה בחינת "מה" )כח מה – ביטול( לכן יש בכחה 
לפעול גם בדרגות נמוכות ביותר. ועל דרך משל, יהודי, גם הנמצא בדרגה נמוכה ביותר יש 
אבא"  "יסוד  ולכן  לה'.  נפשו  את  למסור  והשגה,  מהבנה  למעלה  דוקא, שהיא  חכמתו  בכח 
מלובש ומאיר בדרגת היסוד התחתונה הנקראת בלשון הקבלה יסוד זעיר אנפין, וגם בחינה 
זו אף שהיא תחתונה, "זעיר אנפין" נקראת ברית "קודש". וזהו גם הטעם שהתלמידי חכמים 
תלמידי  נקראים   – עולם"  "יסוד  וצדיק  צדיקים,  בהיותם   – היסוד  למידת  גם  המקבילים 

חכמים דוקא כיון שהם תלמידים ומקבלים מבחינת החכמה, ע"ד שהיסוד מקבל(. 

בבחינת  עצמם  שהם  כיון  דוקא,  שישית  בשעה  חכמים  התלמידי  שאכלו  הטעם  וזהו 
ומעלת ספירת "היסוד". שעניינה הוא בחינת והמשכת חיות לספירת המלכות, ע"ד שנתבאר 

לעיל בענין "צדיק אוכל לשובע נפשו". וכדלקמן(.

ועיין בזהר הקדוש פ' ויחי ד' ר"מ סמוך לסוף ע"א עיין שם18 שנתבאר שם ענין הנ"ל 
לדרגה  לצורך ההמשכה  היינו  נפשו  אוכל לשובע  ליסוד(  )שרומז  שהצדיק ה"תלמיד חכם" 

שנקראת "נפש דוד", היא ספירת המלכות, וממנה נמשך חיים לעולם כפשוטו.

דוקא,  עצמם שעתיים  מרעיבים  היו  חכמים  התלמידי  מדוע  א.  לנו.  הנ"ל מתברר  מכל 
דוקא.  השישית  בשעה  אוכלים  היו  אוכלים,  כשהיו  ומדוע  ב.  שעות.  שתי  באותם  ודוקא 
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19( משלי, שם.
נפשו.  לשובע  אוכל  צדיק  ענין  "וזהו  שם:  20( וז"ל 
חיות  הוא  נפשו,  לשובע  הוא  הא'  אכילות,  ב'  יש  כי 
כו',  תחסר  רשעים  ובטן  מלמעלה.  הבאה  הנפש 
בגוף  שנכלל  וע"י  החיצונים,  הם  רשעים  כי  היינו 

מתהפך  ומוח,  ללב  הנשלח  דם  ממנו  ונעשה  האדם 
ה',  בעבודת  ומוח  הלב  חיזוק  ע"י  בקדושה  לטוב 
ובטן  וזהו  זה.  לעומת  שבזה  החיות  ממנו  לוקח  ועי"ז 
יורישנו  ומבטנו  שבלעו  החיות  שנחסר  תחסר,   רשעים 

א־ל".

ובכללות הוא, שזה שייך להמשכות הנמשכות מלמעלה. 

מה שאין כן בשאר כל אדם, שאין אכילתם מכוונת להענינים כפי שהם למעלה מפני 
שאינם כלים לכך וכו', כי אם שאכילתם הוא על דרך מה שכתוב "צדיק אוכל לשובע נפשו 
ובטן רשעים תחסר"19, מבואר ע"ז בתורה אור )דלקמן(, שאכילת "שאר כל אדם" היא לצורך 
היא  והעבודה  הנמצאים במאכלים שתחת שליטת הסטרא אחרא.  הניצוצות  בירורי  עבודת 
הכפיה שכופים את עצמם לא לאכול לשם תאוה כי אם לצורך עבודת ה', שאז דוקא ניצוצות 
הקדושה מתבררים ומתעלים לשורשם, וזהו שכתוב "ובטן רשעים תחסר" היינו שיחסר להם 
הניצוצות שהיו בשבי' אצלם )עיין בתורה אור בד"ה יגלה לון טעמי ריש פרשת חיי שרה. 
עיין שם20(. ולכן שאר כל אדם אין צריכים להרעיב את עצמם "שעתיים". כיון שזה שייך רק 
שעה אחת בלבד, כלשון אדה"ז  ודי להם בכך שירעיבו את עצמם  לתלמידי חכמים, כנ"ל, 

"כגון שחפץ לאכול ומאחר סעודתו עד לאחר שעה או פחות". 

והנה, גם כאן צריך ביאור מדוע מזכיר לגביהם אדה"ז ענין של "שעה" דוקא )והלא כאמור 
יצרו אפי' שעה קלה ומתכוין לאכפי' לסטרא אחרא". הרי "אסתלק  זובח  "כל מה שהאדם 
יקרא דקב"ה וקדשתו לעילא הרבה", וא"כ אין כאן שייכות לשעה או פחות, דוקא(. ובפרט 
לפי הנ"ל, ענין של "שעה" קשור לכאורה עם "גבורות העליונות", וזה שייך דוקא לתלמידי 

חכמים ולא "לשאר כל אדם". 

והביאור בזה הוא: 

גם לענין "מרעיבים את עצמם" האמור לגבי שאר כל אדם, יש צורך לרמוז – על כל פנים 
– אודות ענין "הגבורות". אך כיון שאין זה אלא "רמז", אין צורך להזכיר "שעתיים" לגביהם 
)על דרך שהוא אצל הת"ח(, ודי שהענין יהא נרמז בשעה אחת, שיש בה כאמור, ה' פעמים 
גבור"ה. ואף גם זאת אין צורך שיהא שעה שלימה, ודי גם בפחות מכן, כמו שכתב אדה"ז כאן 
או פחות שגם אז עדיין מוזכר ענין השעה "פחות משעה", שאז מובן שהכוונה היא מקצת ה' 
גבורות על כל פנים. ואילו לא היה מוזכר הלשון שעה, לא היינו מקשרים זאת לגבורה כלל. 

כיון  הוא,  כל אדם  לגבי שאר  גם  ענין הגבורות  ולרמז אודות  צורך לעורר  והטעם שיש 
שכמבואר בפרקנו יש על כל אדם לעורר בעצמו את ענין ה"אתכפיא" דוקא, וזה שייך לקו 
ומדת הגבורה שבנפשו, היינו מה שמתגבר וכובש את יצרו לאכפיא לסטרא אחרא וכו'". 

ולכן גם לגבי עבודת כל אדם מזכיר אדה"ז את ענין ה"שעה".
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1( בראשית ב, כא־כב.
ר"ה,  שער  פע"ח  ר"ה,  ענין  הכוונות  שער  2( ראה 

ועוד. 
נא  עמ'  עת"ר  בסה"מ  בארוכה  ראה  לקמן  3( בהבא 

ואילך. 
ראה  נסירה(  הל'  )בלי  ועד"ז  א.  פי"ד,  ויק"ר   )4

בברכות סא, א.
5( ר"ה טז, א.

בענין הנסירה ובנין המלכות בר"ה

הת' משה קלמן וואגעל

א
ענין הנסירה

אודות יצירת חוה מסופר בכתוב1, "ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם ויקח אחת מצלעותיו 
. . ויבן ה' אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה". ומבואר בספרי קבלה2 שבענין זה 
נרמז אופן ההשפעה בספירת המלכות – חוה, מן ה"אדם העליון" שהוא הספירות העליונות 

שלמעלה מספירת המלכות המכונות "זעיר אנפין". 

ר"ל  אמר  המדרש4  לשון  על  בהתבסס  "נסירה"3  הקבלה  בל'  נק'  מאדם  הצלע  לקיחת 
"בשעה שנברא דו פרצופים נברא, ונסרו ונעשה שנים גבים גב לזכר וגב לנקבה". והביאור בזה 
בפנימיות הענינים, ע"פ הידוע שאיש מורה על משפיע ואשה על מקבל. דבספירות הרי הם 
ז"א )משפיע( ומלכות )מקבל( וכנ"ל ש'אדם' מורה על ז"א וחוה על מלכות. וכשם שה'נסירה' 
בגשמיות היתה להבדיל בין אדם לחוה, כך הוא ברוחניות, שלפני הנסירה, היו ז"א ומלכות 

בהתאחדות, ופעולת הנסירה היא להפרידם.  

ובמקומות רבים בחסידות,  "בנין המלכות" כמבואר בספרי קבלה  והנה, בר"ה הוא ענין 
למלך.  יום – המלכת הקב"ה  ענינו של  אודות  בנגלה  כבר  המובא  הפנמי של  התוכן  שהוא 
כדברי רז"ל5, "אמר הקב"ה אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם". וכפי שאומרים אף 
בנוסח תפילת היום "מלוך על העולם כולו בכבודך". ומשמעות הדבר הוא, דבכניסת השנה 
החדשה, מסתלקת ההשפעה של ה"מוחין" שהיתה קיימת עד כה בספירת המלכות, ויש צורך 

בהשפעה חדשה – "מוחין חדשים", שעי"ז "נבנית" ספירת המלכות מחדש.

אך הנה, לצורך "בנין המלכות", היינו "לבנות" את ספי' המלכות כספירה בפני עצמה, יש 
צורך בהבדלה ביניהם שהוא ענין ה"נסירה". משל לדבר: רב ותלמיד הקוראים יחד אותיות 
ותיבות בתנ"ך, שבזה שניהם שווים ולא ניכר יתרון הרב על התלמיד, וכדי שהתלמיד יקבל 
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7( ע' יא.6( סה"מ עת"ר שם. 

הרב  בין  והבדלה  "נסירה"  פועל  זה  שגילוי  הענין,  עמקות  את  עמו  שילמוד  צריך  הרב,  מן 
והתלמיד, ואז יכול הרב להשפיע לתלמיד מוחין חדשים. וענין הנסירה בעבודת האדם הוא 

עבודת התשובה, שפועל שבירה וביטול בעצמו, ועי"ז יכול לקבל ממדריגה נעלית יותר.

ב
ביאור הקבלה דהנסירה היא כדי שהמלכות תקבל מפנימיות ז"א 

בחסידות.  המובא  הביאור  לבין  הקבלה,  בספרי  המובא  בין  חילוק  מצינו  זה  בענין  והנה 
דהנה בספרי הקבלה הנ"ל איתא, שלפני הנסירה היו הז"א והמלכות דבוקים בבחינת פרצוף א' 
– אחור באחור, היינו שהמלכות קיבלה מחיצוניות ז"א – נה"י. וקודם הנסירה הי' בחי' כותל 
אחד לשניהם, וענין הנסירה הי' להפריד הכתלים – שיהיו ב' כתלים, בשביל שיוכלו להתייחד 

פנים בפנים. והיינו שהמל' תקבל מפנימיות ז"א – בחי' מוחין דז"א.

והנה בהסברת ענין זה, מביא כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע6 משל מהשפעת רב לתלמיד. 
דיש שכל נעלה ועמוק שאין כלי התלמיד מסוגלים לקבל, ולצורך השפעת שכל זה, זקוק הרב 
להוריד השכל במשל גשמי מעניני העולם. והנה כאשר הרב משפיע המשל לתלמיד, אזי לא 
ניכר מעלת הרב על התלמיד, משום שבידיעת המשל שניהם שווים. ורק כאשר משפיע הרב 
את השכל עצמו כפי שהוא בלי משל, אז – ניכרת מעלת המשפיע שמבין ענין זה אחרת לגמרי 
מאשר המקבל. שהרי בנוגע להשכלה עצמה, התלמיד רק כעת – בעת ההשפעה, התוודע 

להשכלה זו. אך בנוגע למשל, הרי כבר הכיר לפני כן.

והנה כאשר המלכות מקבלת מחיצוניות ז"א, אזי לא ניכרת מעלת המשפיע – ז"א, ע"ד 
ז"א,   – המשפיע  מעלת  ניכר  שיהי'  ובכדי  הרב.  מעלת  ניכרת  לא  שאז  משל  ע"י  השפעה 
ממוחין  ההשפעה  פנימיות  את  לקבל  יוכל  ואז  מלכות,   – המקבל  את  ו'לנסר'  לבטל  צריך 
דז"א. ובמשל הרב והתלמיד, ה"ז כשמשפיע השפעה שאינה מצומצמת במשלים ודוגמאות 

גשמיים, שאז ניכרת מעלת המשפיע. 

ולפי ביאור זה מוכח שמטרת הנסירה ובנין המלכות בר"ה, הוא בכדי שמלכות תוכל להיות 
מקבל מפנימיות ז"א.

ג
ביאור החסידות שהמלכות מתעלית לשרשה שלמעלה מז"א

ובנין  הנסירה  ענין  את  אחר  באופן  מבאר  תרנ"ט7,  מיומיים"  "יחיינו  ד"ה  במאמר  והנה 
בכחו  לבדו  שהוא  דוקא  עצומ"ה  בא"ס  הוא  ההתהוות  דכח  "וידוע  וזלה"ק:  בר"ה  המלכות 
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9( ד"ה וידעת – מוסקבא תרנ"ז )סה"מ תרנ"ז ע' נ(.8( ע"ז ה, ב.

ויכלתו להוות מאין ליש, משום דמציאותו מעצמותו בלי שום עילה וסיבה הקודמת לו ח"ו, 
ולזאת ביכולתו להוות מציאות יש בלי שום עילה וסיבה הקודמת לו בערכו כו' . . הרי דכח 
ההתהוות הוא בעצמות המאור דוקא. וכח זה יש במל' להוות מאין ליש כו', והיינו משום דבחי' 
הוא  באוא"ס שלפני הצמצום  הז"א, דשרשו  )למעלה משרש  מל' מושרשת בעצמות ממש 
בבחי' ההתפשטות והגילוי אור כו'(, ולכן נמשך בבחי' מלכות הכח הזה להוות מאין ליש כו', 
ונמצא דשרש המלכות הוא למעלה משורש הז"א. ולכן בר"ה שאז זמן בנין המל' נעשו מוחין 
לנוק' שלא ע"י ז"א, כ"א מבחי' הבינה עצמה. ובזה חלוק ר"ה מכל היו"ט, דבכל יו"ט הוא 
התגלות מוחין או"א בנוק' אלא שהם ע"י ז"א ובר"ה נמשכים גילוי המוחין שלא ע"י ז"א".

מהז"א,  לקבל  ותפסיק  'תתנתק'  שהמלכות  בשביל  היא  הנסירה  שמטרת  מפורש  הרי 
ע"י  שלא  דוקא  שזהו  עולמות,  להוות  כדי  העצמות  כח  את  מהבינה  לקבל  שתוכל  בשביל 
ז"א. וזהו שלא כהביאור הקודם, שענין הנסירה הוא בכדי שהמלכות תתיחד עם פנימיות ז"א 

כנ"ל.

ד
ביאור ע"פ משל הרב והתלמיד ודחייתו

ולכאורה נראה לומר הביאור בזה, ובהקדים: 

פי'  וזהו  למשפיע,  משתווה  התלמיד  שבו  מצב  ישנו  אזי  והתלמיד  הרב  במשל  דהנה 
מאמרז"ל8 "לא קאים איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין". היינו שלאחרי ארבעים שנה, 
אזי משתווה התלמיד לרבו ומשיג את פנימיות הכוונה של הרב, באותו אופן כפי שרבו הבין 

זאת.

וכפי שכתב כ"ק אדנ"ע וזלה"ק9:

"והענין הוא, דהנה נת"ל דהגם שמשפיע לו בדרך קצרה, מ"מ יש בזה בהעלם כל עומק 
חכמתו. רק מה שמתגלה להמקבל, הוא בחי' הארה חיצוניות מחכמתו. ועצם חכמתו נותן לו 
לאחר שמקבל ההשפעה  המקבל  ולזאת  כו'.  תיבות  והדקדוקי  בהענינים  בהעלם,  המשפיע 
ומתיישבת אצלו, הנה כשמדקדק אח"כ בהענינים ודקדוקי התיבות ומייגע א"ע בזה ע"פ מה 
שקיבל בהתגלות כו', ה"ה בא לעומק פנימיות כוונתו ועצם חכמתו כמו שהוא אצל הרב ממש 
קודם שצמצם א"ע להשפיע כו'. וכמו"כ הוא רואה פנימיות חכמתו בהמשלים, הכל כמו הרב 
עצמו. והיינו לאחר שמבין היטב את הנמשל ע"י המשל, דהיינו שמפרטי עומק המשל ה"ה בא 
לפרטי עומק הנמשל בפנימיות הכוונה שבו, כמו שהוא לעומקו ותכליתו כו', אז מאיר אצלו 
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פרטי הנמשל ע"י המשל, ורואה ומרגיש אז את הענין האלקי במוחש ממש כו' כנ"ל. ונמצא 
שאז משתווה המקבל אל המשפיע גם בידיעת והשגת פנימיות הכוונה כו'". 

והנה לפי"ז נראה לכאורה לבאר את התמיהה האמורה לעיל, דהנה מב' משלים הנ"ל )א. 
שע"י השפעת משל, משתווים הרב והתלמיד בהבנת המשל. ב. שלאחרי ארבעים שנה, משיג 
התלמיד את עומק כוונתו של הרב(, משמע, שישנו מצב שבו המקבל משתווה למשפיע. אך 
מובן בפשטות, שאינה דומה השתוותו של המקבל למשפיע כשההשפעה היא ע"י משל, ואז 
בידיעת המשל שניהם שווים. להשתוותו למשפיע, בשעה שמתעמק ומתייגע במשל ועי"ז 
מגיע לעצמות השכל, שאז שוב משתווה למשפיע בידיעת העצם, אבל בשונה מהמצב הקודם 
– כאן שווה באמת למשפיע, משום שהגיע לעומק שכל הרב. משא"כ בידיעת המשל, א"ז 

עומק דברי הרב ובאמת הרב נעלה באין ערוך מהתלמיד רק שאין זה בגילוי.

עפ"ז ניתן לומר, שיש אף בנסירה ובנין המלכות גם ב' מצבים ודרגות. והם ב' הביאורים 
דלעיל: א. מצב שצריך את הנסירה בשביל שיוכל המשפיע להיות נעלה ממנו, ולהמשיך לו 
וזהו הביאור הא' שהובא בסה"מ עת"ר ואח"כ כשקאי  את החיות לעולמות מפנימיות ז"א, 
אדעתי' דרבי' מגיע לדרגא הב' – מצב שבו משתוה המלכות למשפיע – הז"א, שמקבלים 
מאותו מקום, שזהו ע"ד מה שהתבאר בסה"מ תרנ"ט שהנסירה היא בכדי שהמלכות תקבל 

מהבינה שלמעלה מז"א שאז באמת משתווה המשפיע והמקבל.

ובנין המלכות. א. שענינה לפעול במלכות  ענינים בענין הנסירה  ב'  יוצא, שישנם  וא"כ 
את ענין המקבל: הקבלה מפנימיות ז"א. ב. עי"ז שנעשית מקבל מפנימיות ז"א, הרי עומדת 
על סוף דעת המשפיע – ז"א ומקבלת מספירת הבינה ובזה המלכות משתווה לז"א, שהרי 
אף ז"א מקבל מהבינה. ואז מתברר שמטרת נסירה וקבלת המלכות היתה בשביל להשתוות 

למשפיע.

הוא  הנסירה  הב' שישנו בפעולת  יוצא שענין  זה  ביאור  דלפי  כן, משום  לומר  אך קשה 
שהמלכות רק משתווה לז"א, ששניהם מקבלים מספירת הבינה, אך מהלשון בסה"מ תרנ"ט 
עולה  אלא  לז"א  משתווה  שהמלכות  רק  לא  הוא  בר"ה,  המלכות  בנין  שענין  משמע,  הנ"ל 
לשורשה בעצמות א"ס שלמעלה מז"א. דשם הלשון הוא: "וכח זה יש במל' להוות מאין ליש 
כו', והיינו משום דבחי' מל' מושרשת בעצמות ממש )למעלה משורש הז"א, דשרשו באוא"ס 

שלפני הצמצום הוא בבחי' ההתפשטות והגילוי אור כו'(".  

ה
ביאור קושיא הנ"ל ע"פ המבואר בסה"מ תרס"ו

תתעלה  שהמלכות  הגאולה  בזמן  שגם  הטעם  בתרס"ו  המבואר  ע"פ  בזה,  הביאור  וי"ל 
ז"א  אעפ"כ  בז"א,  תשפיע  שהמלכות  מזו  ויתירה  מז"א,  שלמעלה  א"ס  בעצמות  לשורשה 
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10( ע' תקכז.

ימשיך להיות בעלה )משפיע( של המלכות. ומבאר כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע, דגם לעת"ל 
שלמעלה  המלכות  משורש  תהי'  אז  ההשפעה  אך  ז"א,  ע"י  דוקא  תגיע  למלכות  ההשפעה 
נזקקת  בגילוי,  שורשה  שיאיר  בכדי  לכן  העלם,  בחי'  היא  שהמלכות  דמכיון  והיינו  מז"א. 

המלכות לקבל את ההשפעה דוקא ע"י ז"א. 

וזלה"ק10: 

"כי באמת שורש המלכות היא למעלה מכולם וכמ"ש בע"ח דשורש המלכות הוא ברדל"א 
והט"ס שורשם בא"א כו', ושורש שורשה הוא בחי' עצמות א"ס, וזהו בחי' שמו העצמי וידוע 
דשם הוא בחי' מלכות זהו כמו שהמלכות מושרשת בעצמות א"ס והיינו בחי' העלם העצמי 
כו', ולעתיד תתגלה המלכות כמו שהיא בשורשה ומקורה האמתי ולזאת תשפיע היא בבחי' 
הז"א ותהי' בבחי' עטרת בעלה כו', ומ"מ יהי' ז"א בחי' בעלה של המלכות שגם לעתיד יהי' 
יחוד זו"נ והז"א ישפיע במלכות אלא שההשפעה תהי' בחי' שורש ומקור האמיתי דמלכות 
דלהיות שמלכות היא בח' העלם וז"א בחי' גילוי לזאת גם בחי' של שורש ומקור דמלכות יהי' 

הגילוי ע"י ז"א דוקא, ובאמת כן הוא גם עכשיו בבחי' יחוד זו"נ".

לשרשה  מתעלית  המלכות  שאז  שאע"פ  בר"ה,  הנסירה  ענין  ולישב  לבאר  ניתן  עפ"ז 
שבעצמות א"ס, וההשפעה היא למעלה מההשפעה שע"י ז"א כנ"ל בסה"מ תרנ"ט, אעפ"כ גם 
אז חייבת ההשפעה לעבור דרך ז"א שהוא 'בעלה' של המלכות, משום שדוקא ע"י ז"א יכולה 
המלכות לקבל משורשה כנ"ל בסה"מ תרס"ו, ועפ"ז מובן הא דבסה"מ עת"ר מבואר דענין 
הנסירה היא כדי לקבל מפנימיות ז"א הגם דאז המלכות מתעלית לשורשה, משום שכנ"ל גם 

אז ההשפעה למלכות חייבת לעבור דרך ז"א.            
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 בענין העצה למי שאין 
מדת האהבה שלו בהתעוררות

הת' לוי יצחק טננבוים

א
אופני אהבת ה' המבוארים בתניא

ב'  שיש  ומבאר  ומקדים  ה',  'אהבת  סוגיית  את  הזקן  אדמו"ר  פותח  בתניא  פמ"ג  בסוף 
בחינות אהבה – 'אהבה רבה' ו'אהבת עולם'. ומבאר את אופן ההתבוננות שמביאה לאהבת 
עולם, וזלה"ק: "אך אהבת עולם היא הבאה מתבונה ודעת בגדולת ה' א"ס ב"ה הממלא כל 
בנפש המשכלת  אחד  דבור  וכביטול  חשיב  כלא ממש  קמיה  וכולא  עלמין  כל  וסובב  עלמין 
בעודו במחשבתה או בחמדת הלב כנ"ל". ועי"ז הנה: "ממילא תתפשט מדת האהבה שבנפש 
מלבושיה, דהיינו שלא תתלבש בשום דבק הנאה ותענוג גשמי או רוחני לאהבה אותו, ולא 

לחפוץ כלל שום דבר בעולם בלתי ה' לבדו מקור החיים של כל התענוגים".

דהיינו: ע"י שמתבונן בגדולת ה', שכל התענוגים הם בטלים להקב"ה, כביטול דיבור אחד 
לגבי עצם הנפש, במילא מדת האהבה ששקועה בתענוגי עוה"ז תתפשט מלבוש זה ותתלבש 

בלבוש של אהבה לתענוג האמיתי – אהבת ה'.

והנה בפרקים דלקמן עד פמ"ז ממשיך ומבאר כמה אופני אהבה שכלולים בגדר 'אהבת 
עולם', ואלו הם: 

בסוף פמ"ג: אהבת ר' אלעזר בן דורדיא. עניינה: שגם רשע ובעל עברות גדול כמו ר"א בן 
דורדייא ש"לא הניח עברה אחת שלא עשאה", בכ"ז יכול להיות שהדעת תוליד אהבה לפני 

יראה שלא כסדר הרגיל ותגרום לו ל"תשובה מאהבה הנולדה בלבו בזכרו את ה' אלוקיו". 

אויתיך  נפשי  עה"פ  הזהר  דברי  על  מיוסד  עניינה:  ורוחא.  דנפשא  רחימותא  בפמ"ד: 
הביאור  אלא  אוותך?  נפשי  הול"ל  להקב"ה  אוותה  שהנפש  כוונתו  אם  דלכאורה  בלילה, 
וגופא רחם  בזה הוא "דירחים לקב"ה רחימותא דנפשא ורוחא כמה דאתדבקו אילין בגופא 
אוהב  והוא  בגוף  והרוח, כשם שאלו מתדבקים  הנפש  וכו'" ]שאוהב את הקב"ה אהבת   לון 

אותם[. 

כלומר, שכשם שאדם מתאוה לחיי נפשו וכשהוא חלש ומעונה תאב שתשוב אליו נפשו, 
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1( ראה בסה"מ תש"ה עמ' 15 ובעוד מקומות. 

וכן כשהולך לישון מתאווה שתשוב נפשו אליו בקומו משנתו, כך מתאווה ותאב לאור א"ס 
ב"ה חיי החיים האמיתיים להמשיכו בקרבו ע"י עסק התורה. 

לזה כמו שתאב  ותאב  וחפץ  חיותו  כל  זה  ב"ה  היהודי מרגיש שאור א"ס  ובסגנון אחר: 
לדבר  לא  בזה שתאב  אויתיך", דהכוונה  "נפשי  וזהו הטעם שנאמר  ולנפשו החיונית.  לחייו 
חיצוני, אלא לנפשו שלו. וכן מובן הלשון "בלילה", דהתאוה הזו מורגשת דוקא בלילה שהולך 
לישן. ואהבה זו היא בלתי נרגשת מכיון שהיא כ"כ בדבקות כמו הנפש עם הגוף, וכמבואר 

בארוכה בחסידות בענין הדבקות הבלתי ניכרת1. 

בפמ"ד: כברא דאשתדל בתר אבוי ואימיה. ענינה: מיוסד על הזהר בר"מ "כברא דאשתדל 
אביו  עבור  ]כבן המשתדל  כו'"  ורוחיה  ונפשיה  יותר מגרמיה  לון  דרחים  ואימיה  אבוי  בתר 
ואמו, שאוהב אותם יותר מעצמו נפשו ורוחו[. שאוהב את הקב"ה כבן האוהב את אביו ואמו 

יותר מאשר א"ע ומוכן למס"נ עליהם.

ולמרות שלאמיתו של דבר אהבה זו שייכת רק לרעי' מהימנא )כמשה רבינו והאבות שהיו 
בטלים בביטול דמרכבה(, ו"מי הוא זה ואיזהו אשר ערב לבו לגשת להשיג אפי' חלק אחד מני 
אלף ממדרגת רעיא מהימנא", בכל זאת, שייך כ"א עכ"פ ל"אפס קצהו ושמץ מנהו", מצד 
היות 'אתפשטותיה דמשה' בכל דור שהוא נשיא הדור שיש לו נשמה כללית דהדור, וממילא 
כ"א שייך לזה מצד עצם נפשו, ויכול להרגיל עצמו באהבה זו ע"י שמרגיל לשונו וקולו לעוררו 

להגיע לידי אהבה זו, ו"הרגל נעשה טבע". ו"קרוב הדבר מאוד". 

ובסוף פמ"ד מבאר שלמרות שב' אהבות אלו )שבפ' מד( הם טבע שמוטבע בנפשות ישראל 
כי מתעוררות ע"י התבוננות  נכללים בגדר האהבה שבאה מהשכל,  בירושה מהאבות, בכ"ז 

בדבר אחר )לאפוקי אהבה טבעית שבאה מהתבוננות שיש בו אהבה מסותרת(.

וא"כ מדוע על האדם לטרוח להתבונן באלקות המחי' את העולם להגיע לאהבת עולם, הרי 
באהבות אלו יש ב' המעלות דאהבה רבה ואהבת עולם? 

לאלקות  ותשוקה  צמאון  בהם  שיש  פשוטה  עולם  באהבת  מיוחדת  מעלה  דיש  ומבאר 
כרשפי אש שלהבת, כיתרון הזהב על הכסף, שהמעלה העיקרית בזהב על הכסף הוא שהזהב 

מתנוצץ למרות שישנם מעלות אחרות בכסף על הזהב. 

יותר היא הדרגה בה  יום' )כ"ט מנחם אב(: "גבוהה  ונראה דזהו ע"ד מה שכתוב ב'היום 
מובילים יד ביד מלמעלה; יקרה יותר – היא העבודה בכח עצמו".
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רחמים על נפשו האלקית. ענינה: שמתבונן בכך שנפשו האלקית שהיא חלק  ]בפמ"ה: 
אלקה ממעל ממש ירדה להתלבש בגוף – משכא דחויא ]עור הנחש[, ונמצאת הרחק מאור פני 
המלך, ובפרט לאחרי כל מעשיו הרעים וכו' מעורר רחמים על נפשו האלקית ואז "וירחמהו". 

ועי"ז יכול לבוא לאהבה רבה בהתגלות לבו.

אמנם אינו שייך למדובר כאן כ"כ. וראה בענין זה מה שהתבאר בביאורי התניא השונים[.

בפמ"ו: אהבת "כמים הפנים אל פנים". ענינה: ע"י שמתבונן בזה שהקב"ה שהוא מלך 
ונבזה  הדיוט  כאיש  ממש  שזהו  הארץ,  ערות  שהיא  ממצרים  להוציאו  ירד  ונשא,  רם  גדול 
ושפל אנשים המנוול ומוטל באשפה, שהמלך מרימו מאשפתו ומתייחד עמו בהיכלו בחיבוק 
ובקיום  בתורה  העיון  עסק  ע"י  נפעל  זה  ענין  שבנמשל  ברוחא,  רוחא  באתדבקות  ונישוק 
מצוות מעשיות. אזי "כמים הפנים לפנים כן לב האדם אל האדם", שאצלו "השפל אנשים" – 

מתעוררת אהבה גדולה למלך. 

ב
דברי אדה"ז על מי שאין מדת אהבה שלו בהתעוררות

והנה, בסוף פמ"ג איתא: "וגם מי שאין מדת אהבה שבנפשו מלובשת כלל בשום תענוג 
ע"י  השמימה  העולה  ולהב  עזה  ושלהבת  אש  כרשפי  נפשו  להלהיב  יכול  רוחני  או  גשמי 

ההתבוננות הנ"ל כמ"ש לקמן".

כלומר: למרות ש'אהבת עולם' מגיעה בד"כ ע"י ש'מעביר' את האהבה הטבעית שיש לו 
בעניני עוה"ז לאהבה להקב"ה, ע"י שמתבונן "בגדולת ה' דאיהו ממלא כל עלמין וסוכ"ע", 
"וכולא קמיה כלא ממש חשיב", אזי נקבעת במוחו ולבו אהבה להקב"ה, בכ"ז גם מי שהוא קר 
המזג ואין "מדת האהבה שלו מלובשת כלל בשום תענוג", בכ"ז יכול לעורר בלבו אהבה לה' 

ע"י ההתבוננות בביטול של העולם להקב"ה. וע"ז מסיים אדה"ז "כמ"ש לקמן".

ויש לעיין על איזו מהאהבות הנ"ל מתכוון ב"כמ"ש לקמן". 

ג
הגדרת ג' מאפיינים לאהבה של "לקמן"

כאן כשמדבר בקצרה על  בזה בדא"פ, ע"י הקדמת העיון בלשונו של אדה"ז  ויש לבאר 
אותה אהבה שתתבאר "לקמן", דבלשונו ניתן ללמוד על ג' מאפיינים )שבאמת מקורם ועניינם 
אחד הוא( לאהבה של "לקמן". וע"י העיון בשלושה אלו, נוכל לבחון לאיזו אהבה כיון אדה"ז 

בדבריו כאן. ואלו הן: 

נפשו  להלהיב  "יכול  הזקן  רבינו  מלשון  וכדמוכח  רגילה  עולם  אהבת  עליו  שפועלת  א. 
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כרשפי אש ושלהבת עזה ולהב העולה השמימה" שזהו ענינה של אהבת עולם וכמבואר בסוף 
פמ"ד. 

ב. שהיא ע"י התבוננות בענין ממכ"ע, וכמ"ש "ע"י ההתבוננות הנ"ל". 

ג. שהיא כסדר הרגיל אף למי שהאהבה שבלבו אינה בהתגלות בשום דבר רוחני או גשמי, 
בן  ר"א  באהבת  כמו  מלמעלה,  בהתעוררות  ולא  מהתבוננות  דוקא  שמגיעה  מזה  וכדמוכח 

דורדייא. 

ד
שלילת כמה סוגי אהבות בביאור הלשון "לקמן"

ולאחרי הקדמה זו נבוא לבאר לאיזו אהבה נתכוון רבינו הזקן: 

דהנה, בפשטות אין כוונתו להאהבה דר"א בן דורדייא, ומכמה טעמים: א. בעניינו מדובר 
אודות יהודי שמדת האהבה שלו אינה בהתגלות כלל ואפי' לא בדברים גשמיים, ואילו אדם 
כזו הינו לכאורה כר"א בן דורדייא שאי אפשר לומר עליו שלא היו לו  שנצרך להתעוררות 
אהבות לדברים גשמיים, דהרי עבר על כל העברות שבעולם! ב. האהבה המדוברת בעניננו 
בן  ר"א  ואילו באהבת  הנ"ל",  "ע"י ההתבוננות  הזקן:  רבינו  כמ"ש  דוקא בהתבוננות  מגיעה 
דורדיא מודגש שבאה בסיבת התעוררות מיוחדת מלמעלה, ולא מהתבוננות, כי אם היא מצד 
התבוננות אזי כבר אינה אהבת ר"א בן דורדיא, ופשוט. ג. מדברי רבינו הזקן בנוגע לעניננו, 
משמע שזהו הסדר הרגיל לאדם שאין לו כלל שום אהבה בהתגלות לבו, ואילו באהבת ר"א 

מדגיש רבינו הזקן שאינה כסדר הרגיל.

ועד"ז נראה בפשטות שאין כוונתו ל"נפשי איויתיך" וכן לא ל"כברא דאשתדל", מהטעמים 
הפשוטים: א. אהבות אלו אינן מתבססות על התבוננות, אלא הם ירושה מהאבות וטבע איש 
היא  הנפעלת,  האהבה  בעניננו  ב.  אחרים.  בענינים  התבוננות  ע"י  ורק שמתגלות  הישראלי 
ולהב  עזה  ושלהבת  אש  כרשפי  נפשו  להלהיב  "יכול  מלשונו:  וכדמוכח  אש  כרשפי  אהבה 
העולה השמימה" ובנוגע לאהבות אלו מודגש שאינם בהתלהבות וכדמוכח מזה שגם לאחרי 
ג. בעניננו מושתת האהבה על  ג"כ.  ב' אהבות אלו צריך לעורר בלבו אהבת עולם  לו  שיש 
"ההתבוננות הנ"ל" שהיא בענין ממלא כל עלמין – ענין אהבת עולם, ואילו שם בפירוש אינם 

מבוססות על כך, אלא על התבוננות אחרת וכפי שנתבאר שם.

]וכן בפשטות אין הכוונה לרחמנות דפמ"ה וכפי שכבר ביארנו שאינו ענין לכאן כ"כ, ששם 
מבואר ענין הרחמנות, ואף שמזה מגיע לאהבה רבה, אבל בעניננו מודגש שיכול לבוא לידי 

אהבת עולם דוקא, וכן ההתבוננות שם אינה ההתבוננות הנ"ל דממכ"ע[. 
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ה
ג' תנאים הללו באהבה שבסוף פמ"ד 

והנה כל ג' התנאים האלו ישנם באהבת עולם שבסוף פמ"ד:

ואהבת  לו את כל המעלות של אהבה רבה  יש  זו היא שלמרות שכבר  ענינה של אהבה 
עולם  אהבת  גם  שיעורר  הזקן  רבינו  דורש  ולזאת  והצמאון,  התשוקה  לו  חסר  בכ"ז  עולם, 

פשוטה. והיא מגיעה אחר ההקדמה שגילה האהבות האחרות בנפשו. 

ויש בזה ג' התנאים: א. כל עניינה היא אהבת עולם. ב. מגיעה ע"י התבוננות בממכ"ע. ג. 
והיא בסדר הרגיל דהיינו ע"י התבוננות. 

כי  דלעיל,  הבעי'  על  התגבר  בפרק,  שקודמות  האהבות  ב'  הקדמת  ע"י  הענין:  וביאור 
הקושי שם בפמ"ג הוא שהאהבה שיש לו בנפשו אינה בגילוי אפי' בענינים גשמיים, ולכן צריך 
ע"י ההתבוננויות האחרות, שהם אהבות  וכאן  ד"לקמן".  את העצה של התעוררות האהבה 
שגלויות גם למי שבכלל הוא קר המזג )כי גם קר המזג יש לו רצון לחיות שזהו הענין המבואר 
שם(, וכן האהבה דרעיא מהימנא שאינה תלויה באהבה לשום דבר אחר, ולאחר שנקבעה בלבו 

כבר אהבה ל"ענינים רוחניים" יכול לעורר אהבת עולם בהתלהבות ורשפי אש. 

וא"כ י"ל שלאהבה זו כיון אדמה"ז בדבריו שבסוף פמ"ג אודות האהבה האפשרית גם ל"מי 
שאין מדת האהבה שבנפשו מלובשת כלל בשום תענוג כו'".

ו
ג' התנאים באהבה דפרק מ"ו 

אך הנה נראה לומר דגם בפמ"ו יש ג' התנאים: 

דהנה נקודת ענינה של האהבה שם היא, שמתבונן בכל עניני ממכ"ע, ולאחר כל האמת 
הזה מסיק ש"איה מקום כבודו"? – דוקא אצל ישראל עמו, ואזי "תתעורר ממילא האהבה 
והיה  ימס  לבו כלב האבן במס  "ואף אם  ושפל אנשים הזה",  ומכופלת בלב ההדיוט  כפולה 

למים ותשתפך נפשו כמים בכלות הנפש ממש לאהבת המלך".

אלא  האבן,  בלב  עולם  אהבת  לעורר  היא  עניינה  א.  התנאים:  ג'  בזה  נמצאים  ולכאורה 
שעושה זאת ע"י כמים הפנים לפנים. ב. ההתבוננות שמביאה היא כנ"ל הענין של ממכ"ע 
ובתוספת "איה מקום כבודו"? – אצל ישראל עמו. ג. שבאה בסדר הרגיל שכל אחד שייך לזה 

ואינו התעוררות מלמעלה. 

זו, וכמודגש מלשונו שם  ואדרבה דיש מקום לומר שרבינו הזקן מתכוון בעיקר לאהבה 
שמתייחס לבעי' הזו, וזלה"ק: "ואף אם לבו כלב האבן המס ימס והי' למים ותשתפך נפשו 

כמים בכלות הנפש ממש לאהבת המלך", וכמ"ש לקמן.
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 ,266 מס'  כת"י  תניא  ביאור  על  מיוסד  2( הביאור 
 – ח"ב  לקו"א  וכו''  מ"מ  לקוטי  עם   – ב'תניא  )הובא 
חיטריק עמ' תתקלה(, ועל מ"ש בביאור הנ"ל על פל"א, 

)הובא בתניא הנ"ל עמ' תקצח( וכן על ביאור הרש"ג על 
פרק לא.

ז 
 הטעם מדוע המצונן בטבעו אינו יכול לגלות אהבה בקרבו

וביאור הענין ביתר הרחבה:

או  כלל בשום תענוג גשמי  הבעי' שישנה באדם2 "שאין מדת אהבה שבנפשו מלובשת 
מלובשת  אך  כבר  האהבה שקיימת  מדת  את  להפשיט  הוא  עולם  אהבת  היא שענין  רוחני" 
)כנ"ל ריש ס"א וס"ב(. בסגנון אחר:  באהבות של עניני עוה"ז, ולהלבישה באהבה לאלקות 
לגרום שהנה"ב בעצמה תאהב ותרצה באלקות. ואופן ההתבוננות שמביא לזה הוא שמראה 
לנה"ב שיש תענוג גדול יותר מתענוגי עוה"ז שהכירה עד עתה, והוא התענוג באלקות, ועי"ז 

מתפשטת מדת האהבה של הנה"ב מתענוגי עוה"ז, ומלבישה עצמה באלקות.

שלו  האהבה  מדת  שאין  דהיינו  מצונן,  הוא  שבטבעו  אדם  אבל  רגיל.  באדם  הסדר  וזהו 
לו  אין  הרי  אלקות,  שתאהב  שלו  בנה"ב  יפעל  איך  רוחני,  או  גשמי  תענוג  באף  מלובשת 
אהבה גשמית שניתן להחליפה באהבה אלקית, שהרי אין ענינה של אה"ע לעורר אהבה, אלא 

להחליף אהבה באהבה?

ובעומק יותר: ידוע שהנפה"א מלובשת בנה"ב, ופועלת על ידה. וא"כ כדי לפעול בנה"א 
ענין מסויים, צריך שיהי' כן בנה"ב. ולדוגמא: מבואר בפל"א בתניא שענין המרירות מריחוקו 
של  ענין  הוא  המרירות  כי  דעלמא,  ממילי  בלא"ה"  עצב  שהוא  "בשעה  הוא  זמנו  באלקות 
קדושה, וא"א לה להתעורר לבדה, אלא צריכה שיהי' מדה הדומה לה בנה"ב – עצבות ממילי 

דעלמא, ואז בה יוכל להתלבש מרירות דקדושה.

יו"ט  שמחת  והרי  ויין.  בשר  ע"י  לשמוח  ציווי  יש  שביו"ט  מהדין  להביא  יש  לזה  וראי' 
היא שמחה דקדושה, ומה ענין בשר ויין המביאים שמחה גשמית לשמחת יו"ט? אלא מכיון 
שכדי להגיע לשמחה רוחנית, צריך שיהי' בדומה לזה בגשמיות, לכן א"א להגיע לשמחת יו"ט 

אמיתית, רק באמצעות שמחת בשר ויין גשמיים!

ובעומק יותר י"ל: בכתבי האריז"ל איתא, שכאשר נופל אדם עצבות בר"ה ויו"כ הרי עליו 
להתחזק ולהוסיף אומץ בתפלתו, כי זהו סימן מלמעלה שדנין אותו עכשיו. יוצא, שעצבות 

ממילי דעלמא, זהו סימן שצריך לעסוק במרירות דקדושה.

והנה, לפי עקרון זה שבכל הדוגמאות האמורים, תובן היטב בעייתו של "מי שאין מדת 
אהבה שבנפשו מלובשת כלל בשום תענוג גשמי או רוחני". הרי אם אין בנפש הבהמית גילוי 
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אהבה אזי לכאורה יוצא שאין לו אפשרות להגיע לאהבת ה', ועוד יותר, הרי"ז סימן מלמעלה 
שלא זהו עניינו, כי אם הי' צריך להגיע לזה, הי' בקרבו אהבה לעוה"ז!

מצוה  לשמחה  להגיע  ובכדי  לשמוח,  עליו  שביו"ט  כשם  כי  כן,  לומר  שאין  פשוט  אבל 
הנה  דקדושה;  להגיע לשמחה  וכך  גשמית,  אותו לשמחה  בדברים שמביאים  לעסוק  האדם 
כמו"כ מצוה האדם "ואהבת את ה' אלקיך", וצריך להגיע לאהבה גם אם אין בקרבו גילוי אהבה 
דעוה"ז, אבל בשונה משמחה, שגם אם אינו שמח כרגע בשר ויין משמחים אותו, אדם שלא 

אוהב מטבעו, איך יגלה בקרבו אהבת עוה"ז, שתהי' כלי לאהבת ה'?

ופשוט שאין לומר שמצוה מהתורה להפוך לבעל תאוה, וכך לעורר אהבת עוה"ז, כי זהו 
מצוה הבאה בעבירה. 

ח 
ביאור העצה להנ"ל

והעצה היעוצה לזה: לעורר אצלו אהבה לעוה"ז שישנה גם אצל קר המזג והצונן בטבעו, 
מבלי להזדקק להשקיע עצמו בתאוות.

וביאור הענין: אדם קר המזג ומצונן בטבעו, אין הכוונה שחסרה בנפשו מדת האהבה בכלל, 
כי כל נפש מורכבת מעשרה כחות שכוללים גם את מדת האהבה, אלא מכיון שהוא מצונן 
בטבעו אין האהבה מתגלית ע"ד הרגיל, אבל ישנם מצבים שגם קר המזג מתעורר באהבה, 

והם ב' האופנים המבוארים בסוף פמ"ד ובפמ"ו.

בתחלת פמ"ד מבאר אדה"ז, אופן אהבת ה' שמיוסדת על הפסוק "נפשי אוותך בלילה", 
ונקודת הענין: שכמו שאדם בלילה, וכן כאשר הוא חלש ומעונה מתאוה שתשוב אליו נפשו, 

כמו"כ צריך האדם להרגיש בנוגע לאלקות, שזה חייו האמיתיים.

וענין זה – אהבת החיים, זוהי אהבה שלא קשורה למזגו וטבעו של האדם, אם הוא מחומם 
או מצונן; כי הרצון והתאווה לחיות שווה בכל בנ"א בשוה.

ואחרי שגילה שיש בקרבו אהבה לעוה"ז – אהבת החיים, יכול לעורר בהמשך לזה אהבת 
עולם רגילה לאלקות.

ובפמ"ו מתאר אדה"ז עוד סוג של אהבה שנמצאת בכל אחד, אהבת כמים הפנים לפנים: 
דהנה גם קר המזג ומי שלבו כלב האבן, יש בקרבו מדת האהבה, אלא שמפני טבעו קשה לעורר 
וכמו  כלל,  בערכו  אהבה שלא  כלפיו  כשמגלים  כזה,  אדם  גם  אבל  האהבה.  את מדת  אצלו 
האהבה שמגלה המלך הרם והמתנשא לאותו שפל אנשים המוטל באשפתות, במילא המס 
ימס לב האבן והי' כמים, דהיינו שמתגלה מדת האהבה בקרבו. ובמילא כשמתבונן באלקות 
מהבחינה הזו, שהקב"ה מתנהג אתו – השפל אנשים, כמו המשל מהמלך, מתעוררת אצלו 

אהבה בשרית לאלקות!
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ט 
עיקר כוונת אדה"ז היא לאהבה דכמים הפנים

אמנם נראה לחלק: דלפי מה שנתבאר לעיל צריך שיהי' מדת האהבה שלו מלובשת בעניני 
עוה"ז ממש, שאותה יחליף באהבה אלקית; ובשני האופנים הנ"ל, מדובר כשמתבונן שמדת 
האהבה שלו מלובשת בדברים אלו, למרות היותו קר המזג. אך הנה בהתבוננות דנפשי אויתיך, 
לא מדובר שהוא בפועל חלש ומעונה ממש )שבמצב כזה באמת יותר קל לאהוב את ה', כנראה 
בחוש(. משא"כ באהבה דכמים הפנים לפנים, אע"פ שלא הרגיש אף פעם אהבה כזו, אלא רק 
שיודע שקיימת אצלו! אעפ"כ הנה ע"י ההתבוננות זו מעורר אהבה בשרית לאלקות ממש! 
שהרי בהתבוננות זו הוא בפועל שפל אנשים וכו', משא"כ בתחלת פמ"ד היא רק התבוננות 

תיאורטית.

ולפי"ז י"ל שעיקר כוונת אדה"ז היא לאהבה של "כמים הפנים לפנים". 

י 
ביאור ענין הדעת ועפ"ז יובן דהנ"ל הוא גם באהבות דתחילת וסוף פמ"ד  
ויש להוסיף בזה, ע"פ ביאור הרה"ח וכו' ר' ניסן נעמענאוו ע"ה )הובא ב'משכיל לאיתן' 

סוף פמ"ד(:

ידוע שהדעת הוא "מפתחא דכליל שית", דהיינו שהדעת היא אחד מכחות הנפש שמהווה 
מפתח לשאר כוחות הנפש, דע"י הדעת מגיעים לגילוי ו' המדות.

ויראה הם  בתניא, שבלי הדעת האהבה  בספ"ג  )וכמ"ש  דעת  בצורה של  וע"י שמתבונן 
דמיונות שוא( בענין ה"נפשי אוותך בלילה" ובענין "כמים הפנים לפנים", אף שבפועל לא 

התגלתה אצלו, הרי זה מתגלה ע"י הדעת.

ולפי ביאור זה י"ל שקאי גם על אהבות תחילת וסוף פמ"ד.

אמנם עדיין יש להקשות דלפי זה הרי יכול להתבונן בכל אהבה שישנה בעולם ולעוררה 
ב'כח' ע"י הדעת? אבל אין זה קשה, דלפי ביאורנו דלעיל, ב' האהבות האלו קיימות אצלו 
ב'כח' למרות היותו מצונן בטבעו גם לפני ההתבוננות, וא"כ כשמעוררם ע"י הדעת בלבד, הרי 
מגלה שישנם אצלו ב'כח' שייך ל'פועל' )ע"ד העלם השייך לגילוי(, אבל אהבות אחרות שאין 
אצלו מכיון שהוא מצונן, לא מספיק שמתבונן בהם בדעת, כי הגילוי וההתעוררות הלזה שע"י 

הדעת לא מגלות אלא רק דבר שיש אצלו כבר ב'כח'.
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המאמרים  )ספר  ה'תש"ט  חה"ש  המשך  1( ראה 
וכן  והג'.  הב'  במאמר  ובפרט  ואילך(,   147 עמ'  תש"ט 
מובא הענין ב'תורת חיים' וירא קד, א. 'שער האמונה' 

פמ"ט ואילך, 'שערי תשובה' ח"ב קיט, ב ואילך, המשך 
תרס"ו ע' שצה ואילך, ועוד.

בענין בירור ק"ן וגקה"ט והמסתעף

הת' לוי יצחק ליבעראוו

א
ב' אופנים בבירורים ומעלת כ"א מהם

בכ"מ בחסידות1 מבואר שיש בענין הבירורים ב' אופנים: א. מלמעלה למטה, ב. מלמטה 
למעלה.

ומובא על כך משל מצירוף כסף שיש בזה ב' אופנים:

הרבה  ונשאר  ביותר,  הזך  הכסף  את  ומבררים  שמוציאים  למטה(:  )מלמעלה  הא'  אופן 
פסולת מעורב בכסף, ואז מתיכים שוב ויוצא כסף טהור אך לא זך כהראשון, ואז ישנו הבירור 

השלישי וכו' וכו', עד שנשאר רק פסולת שאותה זורקים החוצה.

וישנו אופן הב' )מלמטה למעלה(: שמוציאים את הפסולת הברורה והגסה ביותר מהכסף, 
ואז נשאר הרבה כסף אבל מעורבב עם פסולת רבה, ולאחמ"כ מוציאים עוד פסולת מהכסף 

עד שנשאר כסף טהור ונקי מהסיגים.

והנמשל:

ישנו בירור באופן דמלמעלה למטה, 'אור ישר', דהיינו שמבררים את הקדושה המוחלטת 
מהפסולת וזהו עולם האצילות, והנשאר יורד לעולם הבריאה, אך הקדושה שישנה שם היא 
מועטת בדרגתה מקדושת האצילות, וגם בזה ישנו בירור, והנותר יורד לעולם היצירה, שגם 
הוא קדוש אך אין הקדושה שם משתווה לקדושה שבעולם הבריאה, ואחרי הבירור ביצירה 

יורד לעולם העשי', שהוא רובו ככולו רע ומלא בקליפת נוגה, והקדושה שם מועטת.

העשי',  מעולם  הבירור  שמתחילים  והיינו  חוזר':  'אור  למעלה,  מלמטה  בירור  וישנו 
ומבררים את הרע הגס והמוחלט, והקדושה שנשארת מעורבת בהרבה סיגים, ואח"כ עולים 
בדרגה לעולם היצירה, ומבררים עוד יותר ומוציאים סיגים דקים יותר עד שמתקבלת תוצאה 
בירור של הסיגים הדקים  ישנו  ושם  ואז עולים לדרגת הבריאה,  יותר,  של קדושה מזוככת 
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2( ראה סה"מ מלוקט ע' שסו. ח"ג ע' רמו.

ביותר עד שהקדושה הנשארת שם רובה טוב, ועד שבעולם האצילות מוציאים אפילו סיגים 
אלו ונשאר רק קדושה.

ובעבודת ה' ב' האופנים הם: מלמעלה למטה, הוא בירור של הרע באופן שמאירים עליו 
באור גדול והרע מתמעט מאליו, שזהו ענין הבירור ע"י תורה ומצוות, שאז אין מתעסקים עם 
הרע באופן ישיר, כמו בתקון וזיכוך המדות וכיו"ב, אלא ע"י ההתבוננות של הנפש האלוקית 

בדרך ממילא הרע מתמעט ומתבטל.

ואילו הבירור שמלמטה למעלה הוא באופן שמתעסקים עם הרע והפסולת, דהיינו ע"י 
עבודת התשובה, שהתחלתה לתקן את המעשים שאינם טובים ללא התבוננות, אלא בקבלת 
עול פשוטה, ואח"כ להתעסק בתיקון המדות, וכן ההתבוננות היא בדרגות שמתאימות לנה"ב, 

באופן שגורמים לה לרצות אלקות בעצמה ועי"ז נפעל הבירור שלה.

וישנה מעלה בכל אחד מהאופנים:

יש אפשרות לברר את הרע המוחלט שנשאר בסיום הבירור  ישר'  ד'אור  באופן הבירור 
ולזורקו החוצה, כי הבירור אינו באופן של התעסקות, שכן כאשר הבירור הוא בהתעסקות, 
מלמטה למעלה, והיינו שהמברר צריך לתקן את מדותיו, אזי מכיון שעדיין רובו רע, אסור 
לו להתעסק עם הרע המוחלט, אלא עליו כביכול 'לברוח' מהרע; אולם כאשר באים לבירור 
הרע  את  ולזרוק  האחרון,  הקצה  עד  לברר  אפשר  אזי  במתברר  התלבשות  בלי  מלמעלה 

החוצה.

אך ישנה מעלה בבירור ד'אור חוזר' והיא: שמכיון שהיא בהתלבשות במתברר – הנה"ב, 
הרי "רב תבואות בכח שור" והתשוקה לאלקות – כשמצליח לברר את הנה"ב – חזקה הרבה 
יותר מאשר זו של הנה"א מצד עצמה, ועוד: שההתעסקות עם הנה"ב מגלה בנפה"א כוחות 

נעלמים, שלא היו מתגלים בה לולי הבירור באופן הזה.

ובאמת הבירור השני הוא העיקר, כי באופן ד'אור ישר' רק מתעלית הנה"א בעוד מדרגות, 
אך תכלית הכוונה בשבירת הכלים ופיזור הניצוצות היתה לברר את הנה"ב דוקא, כי הנה"א 

אינה צריכה לעליות כ"כ.

ב
קושי על הנ"ל מהא דדוקא הבע"ת מבררים גקה"ט

הבעלי  ועבודת  הצדיקים  עבודת  החילוק שבין  ע"ד  הוא  האופנים  ב'  בין  החילוק  והנה   
תשובה2, דהצדיקים מבררים את הרע באופן של הארה מלמעלה 'אור ישר', שזהו בעיקר ע"י 
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3( ראה סה"מ מלוקט ח"ב ע' ע. וש"נ. 
הצדקים  גם  נסיונות  ע"י  אך  הרגיל.  ע"ד  זהו   )4
קעג,  עד,  עב,  ע'  שם  סה"מ   - גקה"ט  את   מבררים 

וש"נ. 
5( עיקר הקושיא היא על כך שהבירור דאו"י מברר 
אינו  בזה שכאן מבואר דהבירור דאו"ח  כי  את גקה"ט, 
מברר הגקה"ט, ובמ"א מבואר שדוקא הבע"ת מבררים 
עמם,  התעסקות  על  מדובר  דפה  לתרץ,  יש  הגקה"ט, 
ע"י  מתבררים  דגקה"ט  במ"א  שמבואר  הבירור  ואילו 

הבע"ת, הוא בירור הנעשה בדרך ממילא ע"י התשובה 
אבל  לזכויות,  כבר  הקיימים  הזדונות  את  שהופכת 
גם  בעניננו  המדובר  דגקה"ט  הבירור  כי  קשה,  זה  גם 
דחי'  של  באופן  אלא  התעסקות  של  באופן  לא  הוא 
)וכהלשון שם "לזורקם החוצה"(, והחשש שיש בבירור 
וכדלקמן  ביותר,  גדול  אינו  לכאורה  הרע  דחיית   של 

בפנים.
6( ספר הליקוטים אות בית ע' קנט.

7( עיין לקו"ש חכ"א ע' 432. 

עשיית מצות בחפצים גשמיים כנ"ל, והבע"ת מתעסקים ומבררים את הרע, בעבודת התשובה 
שלהם מלמטה למעלה 'אור חוזר', וכנ"ל – שהבירור באופן הב' הוא מתוך הרע.

וצ"ב: דידוע3 שהצדיקים יכולים לברר רק קליפת נוגה4, ואילו הבע"ת ביכולתם לברר גם 
ג' קליפות הטמאות, ע"י זה ש"זדונות נעשו לו כזכויות". אך לפי הביאור דלעיל יוצא שדוקא 
הבירור ד'אור ישר' מברר את הרע הגמור, דבפשטות הוא גקה"ט, ועבודת התשובה אין ענינה 

להתעסק עם הרע גמור, ואדרבה, על הבע"ת להימנע מכך5.

ועוד קשה: 

דהנה, כ"ק אדמו"ר הצ"צ מבאר את ענין תשובת ר' אלעזר בן דורדיא, וז"ל6: ועתה יובן ענין 
תשובת ר"א בן דורדייא להיות כי הי' בעל תשובה מעבירות חמורות שהם הסיגים שמעמקי 
הקליפות, וע"י הבכי' שלו עד שיצאה נשמתו הנה נתבררו עי"ז הסיגים הגסים דעשי' ועלו 
כענין המאמר  ונכללו בקדושה העליונה ממש  רום המעלות  עד  בירור  בבירור אחר  למעלה 
שהזדונות נעשו כזכיות ממש כו' ובודאי עלו ממקום שנשפלו משם והוא בז' מלכים דתהו כמו 

שהם קודם הנפילה כו' וזהו הבירור מרע גמור.

ויש בירור שאינו מרע גמור אלא מבחי' דבר תאוות היתר רק שמעורב טו"ר וכמו הבירורים 
והם בחי' סיגי דיצי' עד"מ ומתבררים גם הם ויוכלו ליכלל מהם בקדושה".

והיינו שתשובת ר"א בן דורדיא העלתה את הרע הגמור לקדושה.

ולפי הביאור )דלעיל ס"א( בכללות הענין, נראה דהבירור דאו"ח – בירור שע"י תשובה, 
אינו מברר את הרע גמור!

ג
צ"ב בכללות הבירורים דגקה"ט

 ולהבין זה ילהק"ת דהנה ידוע7 דג' עולמות בי"ע מתחלקים לצדיקים בינונים ורשעים, 
בריאה – צדיקים, יצירה – בינונים, עשי' – רשעים.
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8( תניא, פי"א בסופו.
9( ראה בגמ' מס' ע"ז, יז, א.

10( לקו"ש ח"ז עמ' 23, תרגום מאידית.
ה'תשי"א,  שבט  יו"ד  משיחת   ,501 עמ'  11( ח"ב 

תרגום מאידית.

וצדיקים  לברר  יכולים  בע"ת  איך  12( ואין השאלה, 
אינם יכולים, כי בזה מבואר, שזהו ענין של בדיעבד, אך 
מלכתחילה אין להיכנס לזה, וכל הבירור הוא רק ע"י זה 

שזדונות נעשו לו כזכויות.

ובפשטות נראה לומר שצדיקים דעולם הבריאה הם צדיקים שאינם גמורים, כי הרי עולם 
הבריאה רובו טוב, אך יש בו עדיין מעט רע, שלכן אין לומר שמדובר בצדיקים גמורים – שאין 
בהם רע כלל, וכן הרשעים שבעשי' הם לכאורה רשעים וטוב להם, כי אע"פ שעשי' רובו רע, 
יש בו מעט טוב, ועל רשע ורע לו נאמר8 "שהרע שבנפשו . . גבר כ"כ על הטוב עד שנסתלק 
מקרבו ועומד בבחי' מקיף עליו מלמעלה", אבל בעשי' יש בו קצת טוב, וזהו ע"ד הרשע וטוב 

לו.

ולפי"ז צריך להבין את דברי כ"ק אדמו"ר הצ"צ הנ"ל, שע"י תשובת ראב"ד נתבררו הסיגים 
הגסים דעשיה, דהרי ר"א בן דורדיא הי' בודאי רשע ורע לו עד שעשה תשובה, וכידוע הסיפור 
בזה9, וא"כ איך תשובתו ובירורו שייכים לעולם העשי', והרי בין חטאיו המוזכרים בגמ' היו 

ענינים של ביאות אסורות שהם בודאי אינם מק"נ! 

עוד יש להבין: דהנה בכמה מקומות מצינו ששייך ענין הבירורים אף בגקה"ט וז"ל כ"ק 
אד"ש מה"מ10: "וזוהי מעלתם של בעלי התשובה על הצדיקים, כפי שקובעת ההלכה "במקום 
שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אין יכולים לעמוד שם" – כי צדיקים "מבררים" רק 
אין באפשרותם,  נוגה", אך  היא מ"קליפת  בדברים המותרים, שחיותם  הניצוצות אשר  את 
לפי התורה, לברר את הניצוצות שנפלו לדברים האסורים, אשר משלוש הקליפות הטמאות, 
ואדרבה עליהם לדחותם. ואילו בעלי תשובה "מבררים" גם את הניצוצות שנפלו אל הדרגה 
הנחותה של שלוש הקליפות הטמאות, ואף את הניצוצות שנפלו ל"זדונות", הנמוכים יותר 

מהדברים האסורים, שהרי הם ההיפך מרצונו יתברך, הם הופכים לזכויות". 

ולאידך מוצאים אנו בנוגע לגקה"ט שאין ענין בבירורם, ושבירתם ודחייתם זוהי תקנתם:

ה"ועלו  יהי'  זאת,  נפעול  "וכאשר  וזלה"ק  מה"מ  אד"ש  כ"ק  כותב  בלקו"ש11  דהנה 
מושיעים", ששלשת הקליפות הטמאות יודחו, וקליפת נוגה, שזהו כללות העולם, תתעלה, 

אזי יתבטלו גקה"ט, ותתבצע תכלית הבריאה, שיהי' לו דירה לו ית' בתחתונים".

ניצוצות של קדושה, שבעלי תשובה יכולים  וקשה דממ"נ: אם אפשר לבררם ויש בהם 
לפעול בזה ע"י זדונות נעשו לו כזכויות, א"כ מדוע מוותרים עליהם, ואם אין ענין בבירורם, 

אז מדוע הבעלי תשובה מבררים אותם12?
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13( שמואל ב' יד, יד.
כנ"ל,  מבאר  ששם  מא,  עמ'  ח"ג  אג"ק  14( ראה 
ולפנ"ז כותב שח"ו לומר שהידיעה של הקב"ה מכרחת 
אותו לעבור עברות, כי א"כ איך יש ענין של שכר ועונש 

וכו'.
15( לכאורה הי אפשר גם לדייק בזה, שלא כן הדבר 
)לקו"ש  מה"מ  אד"ש  כ"ק  משיחות  שמשמע  ממה 
הבריאה,  כח  לבנ"י  יש  המצות  שבענין   )479 ע'  חט"ז 
היינו שהם בעצמם כביכול ממשיכים את הקדושה ע"י 
רואים  שבזה  הבריאה  ואת  הגשמי.  בדבר  מצוות  קיום 
עצמה.  בכח  ועומדת  נשארת  שבחפץ,  שהקדושה  בכך 
והדוגמא והנפק"מ היא בקרבן שאדם מביא על חטאתו, 
בעצמו,  היהודי  ע"י  קדושה  נהיית  הגשמית  שהבהמה 

ואח"כ ע"י הקרבתה מתכפר חטאו.
"כח  של  באופן  היא  שלה  שהקדושה  נאמר  שאם 
הפועל בנפעל" הרי כיצד הבהמה שקדושתה היא דוקא 

יהודי )שקרבן כזה צריך הוא בעצמו להקדיש(,  מאותו 
אלא  עצמו?  מתיר  חבוש  אין  הרי  בעצמו,  עליו  לכפר 
שהבהמה היא מציאות של קדושה ש"עולה מאלי'" גם 
ללא הבורא שלה – דהיינו היהודי, וזה שייך אך ורק ע"י 

בריאה!
והטעם שיש לבנ"י כח הבריאה הוא מצד כח העצמות 
)מהותו  לבדו  ש"הוא  העולם(,  )גשמיות  הנברא  שביש 
ועצמותו( בכחו ויכלתו לברוא יש מאין ואפס המוחלט 
התומ"צ  קיום  ע"י  בהעולם  מתגלה  זה  שענין  ממש" 

בגשמיות העולם.
הקב"ה  מצוות,  של  לענין  שבנוגע  משמע  ומכ"ז 
כביכול מסתלק מבנ"י, ומי שקובע בעניני המצוות הם 
היא  ובמילא ההשגחה פרטית שבמצוות  בנ"י בעצמם, 
של  ההשגחה  אחר:  בסגנון  או  ישראל,  בידי  כביכול 

הקב"ה מתבצעת ע"י ישראל.
עברות,  לגבי  גם  הוא  כך  כן,  הוא  שבמצוות  וכשם 

ד
 ביאור על הנ"ל: דיש ניצוצות מסוימים 

שצריכים בירור וזה מוטל בהשגח"פ על הבע"ת
ענין של  אזי אף שיש  הי' אפשר לבאר, דמכיון שהכל הוא בהשגחה פרטית,  בזה  והנה 
בחירה, הרי הקב"ה יודע מה כל אדם יעשה במשך שנות חייו, וההשגחה כוללת את כל העבירות 
שיעשה האדם, כולל עבירות שקשורות בג' קליפות הטמאות, והטעם שקבע הקב"ה שפלוני 
יעבור על עבירה מסויימת שהיא קשורה לגקה"ט, היא בשביל שאחר עשיית העבירה יעשה 
תשובה, ובודאי שסופו לעשות תשובה כי לא ידח ממנו נדח13, ואז יתברר הניצוץ של קדושה 
שהי' בגקה"ט. ויש פלוני אחר שהקב"ה לא קבע בעבודת הבירורים הפרטית שלו, בירור של 
גקה"ט, ובמילא לא יעשה עבירות שקשורות לגקה"ט ולא יזדקק לתשובה של זדונות נעשו 

לו כזכויות. 

וא"כ לא קשה כלל, כי זה שהבע"ת כן מברר גקה"ט, הוא כי עבורו נקבעו בירורים הנ"ל, 
ואילו הצדיק שאינו יכול לעשות כן הוא כי לא יועדו עבורו לברר הניצוצות שבגקה"ט, ואין 

כאן ניצוצות שהולכים לאיבוד ח"ו!

וסופו  זה,  ניצוץ  יברר  שפלוני  גזר  שהקב"ה  יוצא,  זה  דלפי  משום  כן  לבאר  קשה  אבל 
בודאי לחטוא ולשוב בסופו של דבר. וא"כ ניטלה ממנו הבחירה אם לעשות עבירה זו או לא, 
והבחירה היחידה שנשאר לו בזה זהו מתי לעשות זאת, ובחירה וגזירה הם בסתירה זל"ז, וא"כ 
הגזירה מבטלת הבחירה14. ולכן לא שייך לומר שהקב"ה כבר קבע לכ"א את עבודתו בבירור 

הרע15.
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עבירה  לעבור  אם  ישראל  בידיהם של  היא  שההשגחה 
ועי"כ "לברוא" מציאות שמנוגדת לקדושה.

כביכול  ל"ברוא"  יכול  שיהודי  מזה  כן,  להוכיח  ויש 
לגאול  דהיינו  עליו,  לכפר  שיכולה  קדושה,  בהמה 
הקליפות,  לעמקי  הוריד  שהוא  ק"נ  של  ניצוצות 
אפשר  כן,  לפעול  שיכול  דבר  לברוא  שביכולתו  ומזה 
להוכיח שגם לעשות את העבירה )שבידו לברוא קרבן 

שמתקנה(, זהו דבר שתלוי בו.
וכן יש להוכיח כן מהא דתשובה היא מ"ע, ותשובה 
לגקה"ט,  שקשורות  עברות  על  תשובה  גם  כוללת 
יקבע  שהיהודי  צריך  זו,  מ"ע  קיום  בשביל  ובמילא 
פרטית  ההשגחה  וא"כ  הגקה"ט,  לתוך  הניצוץ  להכניס 

בזה תלוי' בו ובבחירתו, כנ"ל בנוגע למצוות.
אבל מצינו מפורש במכתב כ"ק אד"ש מה"מ, שאינו 
למרות  ותומ"צ  יר"ש  בעניני  פרטית  ידיעה  שיש  כן, 

מ"ש "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים".
שם,  ההערה  בהמשך  אד"ש  כ"ק  דברי  שלפי  וי"ל 
משמע שיכול להיות שהבריאה ביד הנבראים, וגם בידי 

הקב"ה ואי"ז בסתירה מצד ענין "נמנע הנמנעות".
בעניני  היהודי  בידי  היא  שההשגח"פ  למרות  וא"כ 
מצות, הרי יש בזה גם השגחה של הקב"ה, ומצד השגחה 

זו י"ל שנקבע מה עליו לברר, כנ"ל בפנים.
16( ראה כתובות ה, ב.

17( ובו גופא באופן הב' – שאינו בכל נקודה ונקודה.

ה
חקירה בגדר ק"נ

והביאור בזה י"ל בהקדים גדר קליפת נוגה וג' קליפות הטמאות.

דהנה ידוע שגקה"ט הם רע גמור וק"ן היא ממוצע בין הקדושה לקליפות.

ובגדר ממוצע זה דק"נ יש לחקור: 

א. האם ק"נ זה עירוב של טו"ר, או שיש לה גדר אחר לגמרי – מציאות שאינה טוב ואינה 
רע, אך יש בה אפשריות להעלותה לטוב או ח"ו להורידה לרע. במילים אחרות: האם יש בה 
רע וטוב וצריך לברר הטוב מהרע, או שיש בה האפשריות לשניהם. כלומר שהוא דרגא שאין 

לה שייכות לא לקדושה ולא לקליפה, ולכן יש לה אפשריות לשתיהם.

בסגנון אחר: האם יש בה טוב ורע בפועל או רק בכח.

ב. אם נאמר שקליפת נוגה היא עירוב של טו"ר, גם בזה יש לחקור, האם הטוב והרע הם 
מעורבבים באופן שכל פרט ופרט, וכל נקודה ונקודה מעורבבת ובירורו מתבטא בזה שצריך 
למצוא בכל נקודה שבו את הטוב. או שהערבוב אינו בכל נקודה ונקודה, אלא ערבוב כללי 
ושטחי יותר, ובירורו מתבטא בזה שצריך למצוא ולברר את הטוב, אך לא בכל נקודה ונקודה, 

כי ישנם נקודות שהם טוב בצורה ברורה, וישנם נקודות שהם רע ברור.

ובסגנון דנגלה דתורה: האם הטוב הוא "מיפקד פקיד" ברע, או "חבורי מחבר"16.

ומצינו מקומות בחסידות שנראה לומר כאופן הא', ולדוגמא בפ"ז בתניא – שבו מבאר 
וזלה"ק: "והיא בחינת ממוצעת בין שלש  את ענין הק"נ – משמע שהוא מעורב רע וטוב17 
קליפות הטמאות לגמרי ובין בחי' ומדרגת הקדושה, ולכן פעמים שהיא נכללת בשלש קליפות 
הטמאות, ופעמים שהיא נכללת ועולה בבחי' ומדרגת הקדושה דהיינו כשהטוב המעורב בה 
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נתברר מהרע וגובר ועולה ונכלל בקדושה", דמפה נראה ברור שיש בה טוב ורע, ולפעמים 
יורד לרע, ולפעמים הטוב שבה עולה לקדושה. וכן משמע ממאמר ד"ה להבין ענין הנדרים 
תשי"ד: "כמו"כ הוא גם בק"נ שהוא ממוצע בין קדושה לקליפה אשר ב' הענינים הם בו בענין 
אחד והיינו דבעניני היתר, הנה בהתענוג גשמי עצמו יש בו ב' הענינים דקדושה וקליפה דעי"ז 
דוקא הוא ממוצע" – כלומר ענין הממוצע הוא שיש בו ב' הענינים, ולפי"ז אין לומר שקליפת 
נוגה היא מציאות שלישית, שאינה רע ואינה טוב, שהרי מציאות כזו אינה נקראת ממוצע, 

שהרי ממוצע פירושו שהוא כלול משני דברים.

וכן משמע מהביאור דלעיל )ס"א( בענין הבירורים שמבררים הרע מהטוב בכל עולם לפי 
ענינו, ולפי"ז נראה בברור שיש בק"נ גם רע וגם טוב, וצריך לברר הטוב מהרע או הרע מהטוב 

כדלעיל, ואין לומר שק"נ זהו מציאות אחרת ששייכת הן לטוב והן לרע.

]אמנם לפי ביאור זה ובפרט לפי המשל שמובא על כך )מצורף כסף( מובן שזהו כאופן הא' 
באופן הב' – דהיינו שכל פרט ופרט וכל נקודה ונקודה מעורבים מרע וטוב.

וביאור הענין: הכסף הגולמי לפני שמבררים ומזככים אותו הרי אינו מורכב מחלקים שהם 
כסף ממש, וחלקים שהם פסולת ממש, וצריך רק להפרידם, אלא הכסף הזה נראה כמציאות 
כסף  לעשות  אפשר  זו  שמאבן  ידיעתם  לפי  משערים  וכשהמומחים  אבן,  כסתם  שלישית 
וזך, אזי אופן עשיית הכסף הוא עי"ז שמתיך הכל, ורק כך אפשר לברר הכסף הטהור,  נקי 
 כי הטו"ר מעורבבים בכל נקודה ונקודה, ורק ע"י יסוד האש אפשר לפרקם ולהפריד הכסף 

מהסיגים.[

אמנם, כ"ז הוא מה שמבואר בגדרה אבל ממשמעות הדוגמאות שמביאים לקליפת נוגה 
איך שהיא בפו"מ, נראה שזהו ענין שלישי כנ"ל, מציאות שיש בה זיקה הן לרע והן לטוב, 

מכיון שאינה לא רע ולא טוב. 

ולמשל: בהמות חיות ועופות ודגים טהורים ומותרים באכילה, שמובאים בתניא )פ"ז( הם 
אינם רעים ואינם טובים, ותלוי באופן הנהגת האדם אתם, אם אוכלם לשם צרכי הגוף שלא 

לשם שמים או שאוכלם לשם שמים.

היינו שהדג הזה, לפני שהאדם עושה בו שימוש כלשהו לא ניתן להגדירו ששייך לגקה"ט, 
אפשרויות  בו  שיש  שלישי  ענין  שזהו  משמע  דמזה  עלה,  לא  עדיין  לקדושה  גם  ולאידך 

לשתיהם, ומצד זה נקרא ממוצע.

וכמו"כ ניתן להוכיח מהא דמבואר בתניא שאם אכל מאכל היתר שלא לשם שמים, ואח"כ 
ולתורתו, הרי החיות שבמאכל עולה מהקליפות  ה'  השתמש בפועל בכח האכילה לעבודת 
לקדושה, ולכאורה כיצד ניתן לעלות ולברר המאכל שירד לג' קליפות הטמאות, דהרי כשם 
שע"י אכילה לש"ש נכלל חיות המאכל בקדושה, ואינו חוזר לקליפה ח"ו – הרי כמו"כ בשעה 
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עשה  שלא  שמכיון  לומר  אפשר  הי'  18( ולכאורה 
עם זה ענין של איסור ממש, כגון אכילה ביו"כ וכיו"ב, 
אלא רק דבר שאינו קדושה, לכן יכול לעלותו להיכלל 
שהטעם  ואוי"ל  כך,  מבאר  אינו  אדה"ז  אבל  בקדושה, 
לזה הוא כי באמת אין חילוק בין עשיית רע ממש למילוי 
תאוות נפשו, כי בפנימיותם חד הם, וזה שיכולים לעלות 
בכ"ז מבאר כ"ק אדה"ז כבפנים, ולא שיכולים לעלות כי 
לא ירדו כ"כ לרע, אלא אפילו אם ירדו מכיון שמציאותם 

החיצונים,  בידי  וקשור  אסור  שאינו  המותר,  דבר  היא 
היינו שזהו גדר אחר של קליפה.

סי' קה  יו"ד  )טוש"ע  ולהעיר ממה שמבואר בהלכה 
סע' ז( שיש חילוק בין איסור עצמי לאיסור בלוע, בנוגע 

לפעולתם על דברים אחרים.
פירושים  ליקוט  מ"מ,  עם  ב"תניא  19( נדפס 
ונוסחאות" להר"א שי' חיטריק, ח"א עמ' קע, וראה גם 

מה שהביא שם מרבותינו נשיאנו.

שאוכל למלאות תאוותו וממילא הוברר שהוא רע, הרי עשה עם זה ענין שהוא היפך הקדושה, 
וא"כ צלה"ב מדוע הוא רק לפי שעה נכלל ברע.

וקדושה, אלא מציאות אחרת  נוגה הוא לא עירוב של גקה"ט  אלא מזה מובן שקליפת 
וגדר שונה. וכמו שמבאר אדה"ז שם ש"אינו אסור וקשור בידי החיצונים", הרי יכול שתהי' 

לו עלי'18. 

ובאמת הרגיש בשאלה זו הרש"ג בביאורו על התניא19, ותוכן דבריו: אדה"ז כתב על הק"נ 
בבחי'  ועולה  נכללת  שהיא  ופעמים  הטמאות  קליפות  בשלש  נכללת  שהיא  פעמים  "ולכן 
ומדרגת הקדושה" דמזה משמע שכל הקליפה עולה גם הרע שבה, אבל בהמשך כותב אדה"ז 
"דהיינו שהטוב המעורב בה נתברר מהרע כו' ונכלל בקדושה", דמזה משמע שרק הטוב עולה. 

וסיים הרש"ג: "וצ"ע לכוין האמת".

ו
ביאור ב' בחינות בק"נ א. חומר ב. צורה 

ולכאורה יש לבאר בזה, שבק"נ גופא יש ב' בחינות, ולדוגמא באכילה לשם תאוה:

א. גוף המאכל והחיות שבא על ידו: שכל ניצוץ נקבע לו שבסופו של דבר יוכלל בטוב, 
וא"כ גם אם הוא יורד לקליפה לפי שעה בסופו לעלות ולהיכלל, ולכן גדרו הוא שאינו אסור 

וקשור בידי החיצונים.

שיש  התאוה  כגון  עולים,  שאינם  ממש  רע  של  ענינים  שזה  באכילה:  שיש  הכוונות  ב. 
באכילה שהיא אינה עולה, אף שהחיות שע"י האכילה עצמה עולה וכמ"ש אדה"ז שם שרק 

ע"י תשובה גדולה מאהבה שהזדונות נעשו לו כזכויות. 

שנכלל  שבק"נ,  הטוב  הוא  עצמו  המאכל  דהיינו  ממש,  ורע  טוב  בק"נ  שיש  א"ש  וא"כ 
ועולה, ויש בק"נ הרע גמור שבאמת אסור בידי החיצונים.

ואי"ז בסתירה למה שמשמע שיש בו גדר בפ"ע, משום שהבפ"ע הזה הוא קדושה וסופו 
להיכלל בקדושה, אלא שלפי שעה נראה שיכול לירד לקליפה, אך לא באמת, כי בסופו של 
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ע"ה  יהושע  ר'  להרה"ח  ביאורים"  20( ב"ליקוטי 
קארף ח"א עמ' ס'. 

21( דף יח, א.

בפירוש  שם  שמבאר  סכ"ו  מאגה"ק  כן  22( ומוכח 
כבפנים. ועיין עוד בזה במילואים להנ"ל עמ' יא.

23( ראה שו"ע אדה"ז או"ח ח"ב סי' רמב ס"א.
24( תניא פ"ז )יב, א(.

דבר ישתמש היהודי בזה לקדושה, ואז יעלה ויתכלל בטוב.

וגוף  מכוונה,  כלולה  הק"נ  של  ונקודה  נקודה  שכל  הב',  באופן  הא'  כהאופן  ה"ז  וא"כ 
וממשיות, והגוף וממשיות הוא קדושה שיכול להיות בו כוונה של קליפה ממש, אבל בסופו 
של דבר, גם אם הקליפה 'גררה' כביכול את הקדושה אליה לגקה"ט, הרי כשיעסוק היהודי 

בתורה ותפלה, במילא תתתברר הקדושה מהכוונה הרעה שמלפפתה, ותתעלה לקדושה.

ז
אופני הבירור בגקה"ט

אמנם יש שדייקו20 מהתניא שם שישנו חילוק בין אכילה לש"ש ואכילת שבת, כי בנוגע 
לאכילה לש"ש כתב אדה"ז: "שהטוב המעורב בה נברר מהרע וגובר ועולה וכו'" ואילו בנוגע 
לאכילת שבת כתב: "נתברר חיות הבשר והיין שהי' נשפע מק"נ ועולה לה' כעולה וכקרבן", 

ומזה שלא הוזכר בנוגע לאכילת שוי"ט שנבתרר מהרע, משמע שכולו עולה לטוב.

 – לקדושה,  שבזה  התועלת  את  לנצל  מתכוין  לש"ש  באכילה  כי  הוא:  החילוק  ונקודת 
החיות מהמאכל, אבל התאוה שבזה אינו יכול להעלותו לקדושה, וכפי שכתב אדה"ז בפי"ג21 
בנוגע לבינוני שצריך שיהי' בעיניו כרשע, כי "מהותו ועצמותו של הרע הוא בתקפו ובגבורתו 
בו הרבה באכילה ושתי'  יותר בהמשך הזמן שנשתמשה  נתחזק  ואדרבה   . . בחלל השמאלי 
ושאר עניני עוה"ז", דמזה משמע, שאפילו אם מתכוון לש"ש באכילתו, הרי בע"כ יש בו תאוה 

למאכל, וזה מגשמו בע"כ22.

אבל בשבת שמצוה לענגו באכילה ושתי'23, היינו שיש מצוה גם בכח המתאוה, ובמילא 
אפשר להעלות את המאכל כולו לקדושה, כולל את התאוה שבזה, כי בשבת מצוה להתענג 

מהמאכל, ולא רק לאכלו לש"ש שיוכל ללמוד ולהתפלל בכח האכילה ההיא. 

ויוצא מזה, דגם בחלק הרע של הקליפת נוגה יש בו ענין הבירורים.

ומצינו עוד יותר; שגם בגקה"ט עצמם יש בירורים! וכמה דוגמאות לכך:

כאלו  גם  ממש,  עבירות  שעבר  ישראל  כזכויות:  לו  נעשו  שזדונות  מאהבה  תשובה 
ששייכים לגקה"ט )וכן ה'תאוה' שיש בדברים המותרים כנ"ל שהיא הרע גמור שבק"נ שהחיות 
ונפש  וחשיקה  רבה  באהבה  דלבא  מעומקא  מאהבה  "תשובה24  עושה  אם  מתוכה(  מתברר 
שוקקה לדבקה בו ית'" הם מתבררים ועולים ועד שנעשו לו כזכויות, ובפשטות שבירר מהם 
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25( ובלקו"ש חכ"ז עמ' 111 מבאר כ"ק אד"ש, מיוסד 
באריכות(,  )עיי"ש  בתניא  שם  אדה"ז  בלשון  דיוק  על 
שלא רק ה'גברא' של הזדונות נעשו לו כזכויות, אלא גם 

ה'חפצא' שלהם מתעלה לקדושה! 
26( תניא פ"ח )יג, ב(.

27( הל' עבודת כוכבים פ"ב ה"ב.
סנהדרין  הל'  רמב"ם  סע"א.  יז,  סנהדרין  28( ראה 
אנשים  אלא   .  . בסנהדרין  מעמידין  אין  ה"א:  פ"ב 
חכמים ונבונים, . . יודעים . . דרכי המעוננים והקוסמים 

יודעים  כדי שיהיו  וכיוצא באלו  ע"ז  והבלי  והמכשפים 
לדון אותם.

29( בענין זה ראה בארוכה מכתבי כ"ק אדמו"ר מה"מ 
שליט"א מקיץ תש"ט, הובאו במרוכז ב"יגדיל תורה" – 

ירושלים, חוב' א' עמ' 21 ואילך.
30( יגד"ת הנ"ל עמ' 25. אג"ק ח"ג עמ' קסח.

31( ע"ע באנצי' תלמודית ח"ג.
32( טוש"ע יו"ד סצ"ט ס"ה.

 ניצוצות גבוהים, כי "כל הגבוה גבוה ביותר יורד למטה מטה יותר", וא"כ מובן איך נעשו לו 
כזכויות25.

חב"ד  מטמא  לומדם  ואם  מק"נ,  שהם  ידוע  או"ה  לחכמות  בנוגע  ע"ז:  חכמות  לימוד 
שבנפשו בטומאת ק"נ, אבל אם יודע לעשותם קרדום לחתוך בהן לפרנסתו ושיוכל לעבוד ה', 

או שיודע להשתמש בהן לקדושה )כהרמב"ם והרמב"ן( – ה"ז מותר26.

וצ"ע בנוגע לחכמת ע"ז וכישוף כה"ג, שבזה אין לומר הטעמים דלעיל שמותר ללומדם, 
ואדרבה, ישנו איסור ללמדם, וכמ"ש הרמב"ם27: "ספרים רבים חברו עובדי כוכבים בעבודתה 
היאך עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה, צונו הקב"ה שלא לקרות באותן הספרים כלל", 

ובכ"ז מצאנו שבי"ד צריכים ללמוד אותם ספרים28. 

והביאור בזה בב' אופנים: א. כי זהו ציווי התורה בצורה ישירה, שכשם שאסור לאדם רגיל 
ללמוד ספרים אלו, כמו"כ מצווים בי"ד ללמדם כדי לדעת את דיניהם, בשביל לדעת באיזה 
אופן עבודה חייבים וכו' וכיו"ב. ב. שזהו כהכשר מצוה, דהיינו שבשביל לקיים מצוה מסויימת 

צריך לדעת חכמת או"ה, ובכללם חכמת ע"ז29.

ולכן הדין הוא במצב של פיקוח נפש התירה התורה  כל התורה דחוי' מפני פיקוח נפש: 
מאכל אסור ששייך לגקה"ט.

ומבאר בזה כ"ק אד"ש מה"מ, שהכוונה בזה שהותרה היא, לא שהנצוץ שבתוכו – שהי' 
מגקה"ט – הוחלף לנצוץ של ק"נ, "אלא שבמקרה זה התירו רז"ל את קשר הנצוץ שהי' מקושר 

ע"י החיצונים . . ובמילא יכול להעלותו"30.

ביטול בשישים וברוב: דברים האסורים שנתתערבו בדברים המותרים בטעות ה"ה בטלים 
ברוב או בשישים, או במאתיים31. ואע"פ ש"אין מבטלין איסור לכתחילה32 אם קרה העירוב 
בשוגג הרי אותו דבר איסור שחיותו וקיומו הוא מגקה"ט נעשה לק"נ, והוא מותר באכילה 

מלכתחילה.
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33( זכרי' יג, ב.
34( ב"ר נא, ג.

35( תניא פכ"ד דף ל, א.

ולכן  חפצא,  ולא  גברא  איסור  שזהו  לומר  36( ואין 
איסורים  שאפי'  אד"ש  כ"ק  בשיחות  מבואר  כי  חייב, 
בתניא,  פ"ח  מריש  כמדוייק  חפצא,  איסורי  הם  דרבנן 

וראה בשבסה"ת ע"א.

משא"כ  גקה"ט,  גם   – הכל"  ש"ממך  הקב"ה  מצד  שזהו  מה"מ  אד"ש  כ"ק  בזה  ומבאר 
ישראל בעצמם אינם יכולים לברר גקה"ט, כי ענינם הוא לעסוק בסור מרע בנוגע לגקה"ט.

ומכל זה נראה ברור שבגקה"ט יש ניצוצות קדושה, שבמקרים מסוימים מתבררים. 

ולאידך מבואר בריבוי מקומות בחסידות שגקה"ט אין להם עלי' עד כי יבוא יומם ויבולע 
המות לנצח, וכמ"ש33 "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ".

עלי',  ואחרים שאין להם  עלי'  ניצוצות מסוימים שבגקה"ט שיש להם  יוצא שיש  וא"כ 
וצ"ל נקודת החילוק ביניהם.

ח
קושיא בענין מציאות הקליפות

רע  שיש  יתכן  איך  דלכאורה  הרע,  למציאות  בנוגע  כללית  שאלה  בהקדים  יובן  והענין 
ולכאורה  מלמעלה",  יורד  רע  ש"אין  אמרז"ל34  ובאמת  להיטיב?  הטוב  טבע  והרי  בעולם, 

מציאות הקליפות – ובפרט גקה"ט – הם רע ממש!

ולכאורה הביאור בזה הוא בפשטות שמכיון ש"נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" 
וסט"א, בשביל  קליפות  לעוה"ז הגשמי שמלא  עד  והצמצומים,  כל העולמות  ברא את  לכן 
ורק  בפנימיותו,  טוב  הוא  אלא  באמת  רע  הרע  שאין  יוצא  וא"כ  הדירה,  את  לו  יבנו  שבנ"י 
בשביל שיהי' את ענין הבירורים והנסיונות ברא מציאות כזאת שנקראת קליפות, שהיא רע 

רק בחיצוניות. אך בפנימיות היא טוב.

וכפי שמבאר אדה"ז בתניא35 שהאדם צריך להתבונן שהוא נחות ונמוך יותר מהקליפות 
והסט"א שהם "אינם עוברים רצונו ית' לעולם".

אבל ביאור זה קשה, כי סו"ס הרי תורת אמת אומרת שזה רע כמ"ש ראה נתתי לפניך את 
החיים ואת המות את הטוב ואת הרע", וא"כ י"ל שזהו רע באמת ולא רק למראה עינים.

ועוד, שאם הרע הוא טוב באמת א"כ הרי זה כאחיזת עינים, ולמה יתחייב האוכל איסור 
מלקות וכיו"ב )ע"ד הקושיא הידועה דהמלקט קישואים36(?

שהם  אלא  בפנימיותם,  טוב  הקליפות  שאין  מובן  לעיל,  שהובא  בתניא  שמבואר  וממה 
יודעים את האמת, וקרי לי' אלקא דאלקיא, ולא שרוצים טוב.
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37( הובא בשבסה"ת ספכ"ט, וב"לקוטי ביאורים" – 
קארף, עמ' נט.

38( לקו"ש ח"ו עמ' 82 ואילך.
39( רמב"ם הל' גזילה ואבידה פ"ב ה"י.

40( ראה מאמר ד"ה תקעו תרס"ז )המשך תרס"ו עמ' 
שמח( ובפרטיות בעמ' שנד־ה.

41( וראה בזה באריכות בקובץ "אהלי תורה" ספר כח 
עמ' שלב.

וענין זה מודגש ביותר בביאור כ"ק אד"ש37 על "משל הזונה שבזוה"ק", שבמשל היא לא 
רוצה שבן המלך יחטא, אבל המלך רוצה להעמידו בנסיון, ולכן ממנה את שלוחי' שהם רוצים 
יעמוד  שהיהודי  רוצה  בעצמו  שהיצה"ר  ביצה"ר,  הוא  וכן  אמיתי.  הוא  הנסיון  וכך  שיחטא, 
בנסיון, אך בשביל שיהי' נסיון אמיתי ממנה שלוחים שהם כן רוצים באמת שיחטא. ואם כן 
הוא בנוגע ליצה"ר, )שהוא ע"ד ה'ציור' של הקליפות מכש"כ שהקליפות עצמם )ה'חומר'( 

הוא רע גמור ממש שגם בפנמיותם אינם טוב(.

ט
ניסיון לביאור קושי הנ"ל ע"פ המבואר בלקו"ש 

הוא מלא  הזה  כ"ק אד"ש38 שמה שעולם  ע"פ מה שמבאר  בזה  לבאר  הי' אפשר  והנה, 
קליפות וסט"א אי"ז ענין מוכרח מצד מהותו, כ"א ענין שניתוסף בו ע"י חטא עה"ד, ואדרבה 
בודאי  הקב"ה  שכוונת  ומכיון  שכינה,  עיקר  הי'  בו  כי  עליונים,  העולמות  על  מעלה  בו  יש 
תיפעל, וסו"ס יהי' לו ית' דירה בתחתונים, דהיינו ששוב יתגלה בעוה"ז הגשמי עיקר שכינה, 
א"כ השינוי שנפעל בעוה"ז ע"י חטא עה"ד הוא "שינוי החוזר לברייתו" ושינוי החוזר לברייתו 

לאו שמי' שינוי39. ונמצא א"כ, שעוה"ז הוא טוב במהותו ופנמיותו.

ולפי"ז אין סתירה בין זה שהקליפות הם רע באמת ולזה שאין רע יורד מלמעלה וטבע 
הטוב להיטיב, כי הרע הזה הוא "חוזר לברייתו", ועוה"ז הוא טוב במהותו.

אבל קשה לבאר כן, כי מבואר בחסידות שמטרת הבריאה הוא בשביל לעשות לו ית' דירה 
בתחתונים וזה נפעל )כנ"ל ס"א( בעיקר ע"י בירור דמלמטה למעלה, שהוא באופן דהתלבשות 
במתברר, לעשות את הקליפות כלי לאלקות, ועוד מבואר40 שפעולה זו היא היפך טבע הקליפה 

ממש, וזהו ענין של התחדשות כמו בריאה יש מאין!

אך לפי הביאור בלקו"ש נראה דעשיית העולם דירה לו ית' בתחתונים, הוא ע"י שמבטלים 
את הרע, באופן שמגלים את מהותו הקודם והאמיתי, ולא שמשתמשים בקליפה עצמה ככלי 

לאלקות.

והי' אפשר לבאר בזה41, דהביאור של כ"ק אדנ"ע, מדבר על בירור הק"נ, שהיא באמת 
נעשית כלי לאלקות, ואילו ביאור כ"ק אד"ש על "שינוי החוזר לברייתו" נסוב על גקה"ט. אך 
לפי מה שנת"ל )ס"ו( שגם בגקה"ט ישנם בירורים, והיינו שגם גקה"ט נעשים כלי לאלקות, 

אאפל"כ שהרי יש בגקה"ט רע גמור והרי זה בסתירה לזה שאין רע יורד מלמעלה.
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42( ראה מאמר ד"ה ביום השמיני ס"ו )סה"מ מלוקט 
ח"ב עמ' קלח(.

43( תניא פכ"ה )לב, א(.

לקמן  הבא  ובכל  זה,  מאחז"ל  בביאור  44( ראה 
בראשית  ש"פ  בשיחת  הביאור  והפלאת  באריכות 

ה'תשנ"ב.

י
 הקדמת ב' יסודות בענין גקה"ט ועפ"ז מבואר קושיא הנ"ל 

וע"כ נ"ל בדא"פ ע"ד הביאור הנ"ל ובעומק יותר, ונקודת הענין שיתבאר לקמן בארוכה: 
הרע הוא רע באמת, אבל אינו בסתירה לזה שטבע הטוב להיטיב, כי יש בו מטרה ותכלית של 

טוב.

ובהקדים ב' יסודות:

א. כל נברא קיים מהקב"ה ע"י שכח הפועל נמצא בנפעל ומחייהו ומקיימו, הן בנוגע לציורו 
והן בנוגע לחומר שלו, וזה כולל כמובן גם את הקליפות והסט"א שאין בהן טוב כלל, דהיינו 
ונשאלת ע"כ השאלה, א"כ במה נחלקו הניצוצות  וטוב.  ניצוצות של קדושה  שגם בהם יש 

שבק"נ שאפשר לבררם, מהניצוצות שבגקה"ט שא"א לבררם!

אלקות  שההרגש  דהיינו  אורם",  "נחשך  שבגקה"ט  שהניצוצות  בחסידות42  מבואר  וע"ז 
שלהם – ה"ניצוץ" – אינו מאיר בקרבם ונחשך. 

מאיר  בכ"ז  אך  בקליפה,  בגלות  נמצאת  שהקדושה  פירושה  נוגה  קליפת  אחר:  ובסגנון 
בה ההרגש אלוקי גם בהיותה בגלות, ולכן יכולה להתברר אם מוציאים אותה מהגלות ע"י 
שמשתמשים בזה לקדושה, ומצד זה הקליפה אינה יכולה לירד ברע גמור, וגם אם ירדה אפשר 
"יחוד43  הוא  ידה,  על  והתפלה שנפעלו  התורה  הרי  לקדושה,  כשעלתה  להעלותה, משא"כ 

נצחי" שאינו יכול לחזור לקליפה ח"ו.

משא"כ בגקה"ט, הוא גלות וירידה גדולה יותר, מכיון שהניצוץ נכבה ונחשך אורו, היינו 
שאינו יודע שהוא בגלות, ואין בו רצון לצאת ולהיכלל בקדושה, ולכן אינו שייך לעלות לקדושה. 
אך לפי"ז צריך להבין, דאם נחשך אורו, היאך יכול לעלות לקדושה במקרים מסוימים )כנ"ל 

ס"ו( כגון תשובה מאהבה וכהאי גוונא?

ועוד צ"ל, הרי אין רע יורד מלמעלה, והחשכת הניצוץ הזה הוא ענין של רע, דהרי אינו 
יכול לעלות מהקליפה ומהגלות?

וכמ"ש  ישראל,  בשביל  היא  הבריאה  מטרת  והוא:  שני,  יסוד  להקדים  צריך  זה  ולהבין 
נברא  בעולם  שנמצא  דבר  וכל  התורה44,  ובשביל  ישראל  בשביל  ראשית,  ב'   – "בראשית" 
בשביל ישראל, וכמאמר חז"ל "חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם" והעולם כולל אפילו 

הקליפות וסט"א, ולא רק ק"נ אלא גם גקה"ט. 
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45( מד"ר, בראשית ס"פ יב.
46( מאמר ד"ה שובה ישראל, סה"מ תרנ"ט עמ' יט 

ואילך.
לביאור  בנוגע  כה(  )בעמ'  הנ"ל  במאמר  47( הנה 
מעלת מדת הדין מובא הלשון "וכ"ז נעשה ע"י המיצר 
שמן ההיפך, שהרי מקודם היתה נפשו קשורה בטומאה 
דקליפת נוגה בחשך וצלמות ורע גמור", ולכאורה לפי 
סתירה  אי"ז  ביאורנו  לפי  אך  בגקה"ט,  מדובר  האמור 

הם  ליהודי,  שקשורים  גקה"ט  של  ענינים  גם  כי  כלל, 
ומהלשון  ק"נ,  נקריאם  שהם  י"ל  ולכן  לבירור,  ניתנים 
"בחשך  כותב  באמת  כי  זה,  ביאור  להוכיח  ניתן  שם 
בהמשך  וכן  גמור,  רע  אינה  גמור", שק"נ  ורע  וצלמות 
מביא את תשובת ראב"ד כדוגמא! אלא דלפי ביאורינו 

יובן, ועיין לקמן סי"א.
48( סוף עמ' כז.

והביאור בזה: ידוע מה דאיתא במדרש45 והובא ונתבאר באריכות בהמשך "יו"ט של ר"ה" 
תרנ"ט, שבתחלה עלה ברצונו לברוא את העולם במדת הדין ואח"כ ראה שאין העולם מתקיים, 
 – חמין  לתוכן  נותן  שאם  הדקים,  מהכוסות  ע"ז  המשל  ומבאר  הרחמים.  מדת  עמו  שיתף 

מתבקעין, ואם נותן צוננים – מקריסין )מתלכלכים(, מה עשה? עירב צוננין בחמין ועמדו.

מדת  שבמעלת  הביאורים  ואחד  ושברחמים,  שבדין  המעלה  המאמרים  בהמשך  ומבאר 
הדין היא שע"י מגיעים לדרגא נעלית ביותר בעבודת ה' שאפשר להגיע אלי' רק ע"י עבודה 

ד"שמאל דוחה", עיי"ש באריכות הביאור46.

והנה א' מהתנאים למדת הדין הוא שיהי' על מה לדון, כלומר, אם לא תהי' מציאות של רע 
בעולם, ובנ"י יהיו בעולם שכולו טוב שא"א לחטוא בו, הרי לא יהי' מקום למדת הדין, ולכל 
המעלות הגדולות שבאות על ידה! ונקודת הענין הוא שהירידה היא צורך עלי', והכוונה בעלי' 
היא לא שחוזרים לאותו מקום, אלא שמתעלים יותר מכפי הדרגא שהיתה ממנה הירידה. ולכן 

ברא הקב"ה רע בעולם47.

וביתר ביאור: מדת הדין שייכת בעיקר בנוגע לגקה"ט, דהרי העבודה ששייכת לרע של 
ק"נ, אינה כ"כ לפרוש מזה, ולא לחטוא, אלא לנצלו ולהעלותו לקדושה; אבל ענין הדין הוא 
שאם אדם ח"ו עבר ופגם את הדרך, מקבל ע"ז עונש, וזה שייך בעיקר בגקה"ט, ששבירתם 

זוהי תקנתם, היינו לפרוש מהם ולדחותם.

א"כ יוצא שהקשר של בנ"י לק"נ הוא באופן של בירור, והקשר שלהם לגקה"ט, הוא באופן 
של דחי', והטעם שנבראו )אף שהם רע( זהו בשביל העילויים שיהיו להם מזה.

ובלשונו של כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע48: "בכדי לבוא לעבודה הוא ע"י בחינת שמאל 
דוקא, . . וע"כ עלה במחשבה לברוא את העולם במדה"ד שאז הי' העבודה באופן כזה בבחינת 

מהות ועצמות הנשמה . . ונמצא שזהו בחינת תכלית הטוב". עכלה"ק.

ולפי"ז אתי שפיר מה שהוקשה, דלכאורה מציאות גקה"ט היא בסתירה לזה שאין רע יורד 
יורד מלמעלה, וטבע הטוב  וזה שאין רע  מלמעלה, כי תכלית הבריאה היא בשביל ישראל, 
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להיטיב, נאמר בנוגע אליהם, ובאמת הם עצמם שייכים רק לבירור של ק"נ, ואם בשבילם צריך 
לעשות דבר שלכאורה הוא בניגוד לטבע זה, הרי בשבילם נברא העולם, ובעצם זהו טבע הטוב 

להיטיב האמיתי, שבשביל להיטיב עושה דבר שכביכול היפך טבעו.

וא"כ יוצא, שהרע הוא רע אמיתי, אבל מכיון שבנ"י הם תכלית הבריאה, הרי"ז לא בסתירה 
לכלל ש"אין רע יורד מלמעלה", כי בריאת הרע גמור, ה"ה הטוב האמיתי.

יא
ב' דרגות בגקה"ט

וע"פ יסוד זה נראה לומר בדא"פ שישנם בגקה"ט ב' דרגות, וכדלהלן:

נתבאר לעיל שכוונת הבריאה, היא בשביל ישראל, וזה שישנם גקה"ט, אף שהם רע גמור 
מכיון שנחשך אורם, ה"ז בשביל ישראל שיוכלו להגיע לדרגות הנעלות שיש מצד מדת הדין, 

שבלעדי הקליפות לא הי' על מה לדון.

אבל הקשר של ישראל לגקה"ט, הוא רק קשר במדה כזאת שמאפשרת את דחייתה, שזוהי 
מטרתה האמיתית.

שאכל  לדוגמא  לקליפה,  שהוריד  דבר  גם  ולכן  לגקה"ט,  שייך  לא  מצ"ע  היהודי  אך 
מאכל היתר שלא לשם שמים, אלא בשביל למלאות תאוותו, אם ישוב וילמד ויתפלל בכח 
האכילה ההיא, הרי תעלה חזרה לקדושה, מכיון שיהודי לא שייך לגקה"ט, וכל שייכותו זהו 

בחיצוניות.

אמנם, אם אחד מישראל ח"ו נכשל בענין של גקה"ט והוריד חיותו לשם, והיינו שהתקשר 
לגקה"ט יותר מכפי הצורך, בכ"ז הוא מצ"ע טוב ולא שייך לקליפות, ולכן לא יתכן שחיותו 

באמת ירדה לקליפות הטמאות לגמרי.

יורד  רע  שאין  לכך  בסתירה  זהו  לקליפה,  חיותו  הוריד  באמת  חטאיו  שע"י  נאמר  ואם 
מלמעלה וטבע הטוב להיטיב, ]כי בנוגע לגקה"ט עצמם נתבאר שיש בזה מטרה טובה, אבל 

חיות של ישראל לא נועדה לזה[. 

וא"כ בהכרח לומר שניתנת לו האפשרות לברר ניצוץ זה שישנו בקליפה, כי אם לא יוכל 
להתכלל  שלהם  לניצוץ  שנתן  ע"י  לישראל  ממש  רע  גרם  כביכול  שהקב"ה  נמצא  לבררו, 

בגקה"ט, ולכן ניתנה האפשרות לברר זה, ע"י תשובה מאהבה רבה כנ"ל.

וכן בלימוד חכמת ע"ז, אם ע"י השימוש בניצוץ שמגקה"ט הזה יתווסף בלימוד ושמירת 
מצוות התורה שניתנו לישראל ובעבורם, הרי יש לה עלי'. 

ע"י  זהו  להצילו  היחידה  והדרך  פקו"נ,  של  במצב  שנמצא  מישראל  אחד  ישנו  אם  וכן 
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49( טוש"ע יו"ד סי' קי.
50( והנה צע"ק בביאור זה, דהנה ביגד"ת דלעיל )עמ' 
25( מובא מכתב מכ"ק אד"ש מה"מ ושם מבאר שכשם 
שכשיהודי עשה מעשה עבירה שמוריד החיות לגקה"ט 
עם דבר של ק"נ, כגון שאכל מאכל היתר ביוה"כ, הרי אין 
הכוונה שהניצוץ של דבר זה נהי' ניצוץ של גקה"ט, אלא 
לחיות  שעושה  הירידה  כמו  הוא  בזה,  שנפעל  הירידה 
שלו במעשה איסור, שרק הורידו לגקה"ט, ולא שעשהו 
באיכותם.  שונים  ניצוצות  סוגי  בב'  מדובר  כי  גקה"ט, 
כמו"כ להיפך, שמשמתש בדבר של גקה"ט למצוה, כגון 

שאכל מאכל איסור משום פיקו"נ, "אין הענין שמחליף 
קשר  את  רז"ל  התירו  זה  שבמקרה  אלא  הניצוצות, 
החשיך  זה  ואשר  החיצונים  ע"י  מקושר  שהי'  הניצוץ 

אורו וההרגש שלו, ובמילא יכול הוא להעלותו". 
וא"כ אא"ל שהקליפה הטמאה, נעשתה לק"נ, אמנם 
אלא  לק"נ,  נהפך  שבמהותו  הכוונה,  שאין  ליישב,  יש 
שנתעלה  )ולא  לק"נ  נהפך  בירורו,  לאפשרות  שבנוגע 
אותו  שניצל  שע"י  בהכרח  לא  כי  לקדושה,  מיד 
לתורה  זה  בכח  ישתמש  האיסור  ע"י  מהסכנה   יהודי 

ועבודה(.

איסורים שמגקה"ט, הרי התורה נותנת לו רשות להשתמש בניצוץ שבגקה"ט בשביל כך, כי 
הרי היהודי הוא מטרת הבריאה, ואם ישנה אפשרות להצילו, הנה אף אם היא מגקה"ט, הרי 

לניצוץ זה ניתנת אפשרות להתעלות, כי היהודי צריך לזה.

וכן הוא בביטול בשישים וברוב, מכיון שמדובר בדבר שהוא כשר ומותר, ונתערב בו בשוגג 
איסור, הרי אם מדובר באופן שבאמת נתבטל )ואינו דבר חשוב, או ברי' בפ"ע49( הרי התורה 

נותנת לישראל רשות להשתמש בזה, כי זה מוסיף לעבודתם של ישראל.

היוצא מדברינו: ענינם העיקרי של גקה"ט, הוא לשמש כ'נסיון' לבנ"י, ולכן מלובשים בו 
ניצוצות של קדושה, אבל הם נקראים רע גמור כי הוחשך אורם. אבל אם יש צורך בם לבנ"י, 

הרי יש בהם האפשרות להתברר.

ובסגנון ה'דבר מלכות' של ש"פ כי תשא ה'תשנ"ב, )האחרון לע"ע שכ"ק אדמו"ר מה"מ 
שליט"א הגיה בשלימות(, בקליפות עצמם הירידה היא ירידה אמיתית אך היא לצורך עלי' 
ולכן זהו טוב, ובבנ"י – מכיון שהם תכלית הבריאה, גם כשיורדים לענינים של גקה"ט, הירידה 

היא גופא חלק מהעלי', ולא רק צורך עלי'.

יב
לפי"ז יבואר כל קושיות הנ"ל

)היינו  דאו"י  שהבירור  מכ"מ  דמשמע  שהקשינו,  הראשונה  התמיהה  יתיישב  כ"ז  ולפי 
ולכאורה מצינו שאדרבה, הבע"ת הם מבררים  עבודת הצדיקים( הוא מברר את הרע גמור, 

את הרע גמור.

ב'ציור' של רע,  יובן בטוב, דהבירור דאו"י מברר את הרע גמור שנמצא  דלפי ביאורינו 
שזוכים  גמור  שברע  הניצוצות  הוא  דבע"ת  העבודה  ואילו  דחי',  של  באופן  הוא  שבירורו 
להתעלות מכיון שלישראל – תכלית הבריאה, יש צורך בהם כנ"ל, וא"כ כבר אינם ממש בגדר 

רע50.
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51( נסמנו בס' "התקופה והגאולה" פרק ד' הערה 1 
)עמ' 98(.

אליהו  מרדכי  הרה"ג  ביקור  בעת  ושקו"ט  52( 'ר"ד 
שליט"א' סי"ז. )ספה"ש ה'תשנ"ב ח"ב עמ' 451(.

)ספה"ש  סי"א  ה'תשנ"ב  וישלח  ש"פ  53( שיחת 

ה'תשנ"ב ח"א עמ' 163(. 
54( ספה"ש עמ' 65.

ישנם  שבשלימות  מבואר  כי  ליישב  שיש  55( ואף 
עמ'  גאומ"ש'  בעניני  קודש  'אגרות  וראה  ג"כ,  דרגות 

רמג בהערה ד"ה "בגאולה האמיתית והשלימה".

בן  ר"א  לתשובת  בנוגע  הצ"צ  אדמו"ר  כ"ק  שמבאר  מה  על  שהוקשה  מה  יובן  וכמו"כ 
דורדיא, שהוקשה בזה: א. שבירר את הרע גמור, דמשמע שבירור הרע גמור הוא ע"י בירור 
דאו"י. ב. שהביא שתשובתו היתה בירורים מבחי' עולם העשי', שבפשטות קאי על רשע וטוב 

לו, והוא לכאו' הי' רשע ורע לו, שעשה ענינים שקשורים לגקה"ט!

אלא דלפי ביאורינו יובן בטוב: ענינים שקשורים לגקה"ט, הנה אם משום מה נפל בהם 
ישראל הרי יש להם בירור, ומתעלים לק"נ, דהיינו שחוזרים לעולם העשי' שרק רובו רע, ולכן 
תשובתו מאהבה רבה של ר"א בן דורדיא, העלתה ניצוצות אלו שנפלו לגקה"ט לק"נ, שבזה 

יש בירורים.

יג
 ניסיון לתירוץ הקושיא בענין סיום עבודת הבירורים   

והנה לפי"ז הי' לכאורה אפשר לבאר בשאלה הידועה דמצינו שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח 
הבירורים(,  )עבודת  הגאולה  להבאת  שנדרשה  העבודה  שנסתיימה  כמ"פ51  אמר  שליט"א 
ובלשונו הק'52 ש"כבר סיימו כל עניני העבודה" ויותר במפורש כתב53 ש"נסתיימה ונשלמה 

עבודת הבירורים".

ולכאו' צ"ל ענין זה, דהרי רואים שיש עדיין רע בעצמו ובעולם ובסגנון כ"ק אד"ש "שידע 
איניש בנפשי' מעמדו ומצבו שיש אצלו ענינים הצריכים תיקון" וכו' וכו'.

וביארו זה בכמה אופנים, מיוסד על דברי כ"ק אד"ש בשיחת ש"פ נח ה'תשנ"ב54, שהעבודה 
פרטית עדיין ישנה, וזה שנשלמה העבודה היינו העבודה הכללית של כללות בנ"י, שזה עיכב 

הגאולה, ועתה הוסר עיכוב זה.

הבאת  למען  המכסה שצריך  נסתיימה  אבל  לברר,  ניצוצות שצריך  עדיין  דישנם  ועד"ז, 
הגאולה. וצ"ע בהסבר זה, דהרי לשונו של כ"ק אד"ש היא שנסתיימה ונשלמה55, ועוד יותר 
ברור שאומר שם כ"ק אד"ש: "ומזה מובן שהמשך העבודה שלאח"ז אינו עבודת הבירורים . . 

אלא עבודה מיוחדת להביא ההתגלות בפועל בעולם"! 

כי א"כ לא שייך שיהי'  ואין רע,  אבל לאידך גם קשה להסביר, שבאמת נשלמה לגמרי 
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פ"ב,  א'  שער  והגאולה'  ב'התקופה  בזה  56( ראה 
ובהנסמן שם.

תשט"ו  )שיחו"ק  תשט"ו,  דברים  ש"פ  57( שיחת 

עמ' שיח־שיט, הובא ב"סוגיות בגאולה – מלך המשיח" 
את"ה 770, תשנ"ט־תשס"ח, וראה שם עוד בענין זה(.

58( התוועדויות תשמ"ה ח"ג עמ' 1871.

גלות, כי ברגע שאין רע אזי מיד נהי' גאולה שלימה!

הבירור  ונשאר  דק"נ,  הבירור  היינו  שנסתיים  שהבירור  בזה  לבאר  אפשר  הי'  ולכאורה 
דגקה"ט, וזהו הרע שנשאר. וא"כ מהי התמיהה שעדיין לא הגיעה הגאולה?

אלא דהבירור של גקה"ט הוא ענין של בדיעבד, והסדר הרגיל בנוגע לגקה"ט הוא ענין 
הבירור בדרך דחי', ולכן אומר כ"ק אד"ש שבירור זה אינו דבר המעכב.

ואפשר להוכיח זה ממה שנתבאר בכמה מקומות בחסידות56, ש"כשיוגמרו כל הבירורין 
יבוא המשיח בב"א", שענין זה צ"ע, דהרי פסק הרמב"ם שמשיח "יכוף כל ישראל לילך בה 
ולחזק בדקה", ומקשה ע"ז כ"ק אד"ש57, דלכאורה הרי "אין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב 
או כולו זכאי", ולפי ב' האופנים הרי לא שייך כפי', דאם כולו זכאי, א"צ לכך ואם כולו חייב, 

הרי אין במה ל'אחוז' ואדרבה, בגלל זה משיח מגיע! 

ומבאר בזה כ"ק אד"ש שיש בזה ב' דרגות, ובדרגא הראשונה באמת מברר מלך המשיח 
הזכאים, וזה כולו זכאי, ומניח את החייבים על הצד, ומביא את הגאולה, ואח"כ מטפל בהם, 

אבל לא באופן של בירור אלא באופן אחר.

ונמצא דמצד ההלכה אי"צ שיוגמר עבודת הבירורים בשביל הגאולה! 

אך צ"ל דמשמע מדברי אדה"ז בתניא )פל"ז( שע"י הגילוי שיהי' לישראל בזמן הגאולה 
יתעלה ק"נ, ועי"ז ידחה הגקה"ט ויתבטל, ואם בשביל ביאת הגאולה צריך שיושלמו הבירורים, 

כיצד שייך שהגקה"ט מתבטלים רק לאחר ביאת הגאולה?

אמנם י"ל בזה שאין זה ענין של זמן, שיש בזה קדימה ואיחור, אלא ענין של קדימה ואיחור 
במעלה, אך גם בזה צ"ל, דמשמע שבשביל מעלת הגאולה, צריך שתתבטל הקליפה! 

ויובן זה לפי מה שמבאר כ"ק אד"ש במאמר ויאמר לו יהונתן ה'תשמ"ה58, שיש עבודת 
הבירורים, ואסיפת הבירורים, שאת העבודה עושים בנ"י, ואחר שנשלמה העבודה בא מלך 
המשיח ואוסף הניצוצות. שזהו הענין של בירור ודחי', דאסיפת הניצוצות היינו הבירור הסופי 

שהוא באופן של דחי'.

ולפי"ז מובן מה שמבואר בחסידות, שכשיוגמרו הבירורים יבוא משיח, היינו שכאשר יהי' 
הכל מבורר, שהטוב יהי' טוב והרע יהי' רע, אזי יבוא משיח ויאסוף הניצוצות של קדושה ואת 
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דלעיל  יהונתן  לו  ויאמר  שבמאמר  זה  על  59( נוסף 
אחרי  מגיע  הניצוצות  איסוף  דעבודת  משמע  )סי"ד( 

הבירור דעמלק, שזהו בירור של גקה"ט.
60( ספה"ש ה'תנש"א, ח"א עמ' 188.

הגקה"ט "יזרוק החוצה" שזה אכן יהי' ע"י ואחרי ההתגלות של משיח. ולכן זה שיש עדיין רע 
בעולם, אין זה בסתירה לכך שנסתיימה ונשלמה עבודת הבירורים, כי כבר הכל ברור, שידוע 

מהו הרע ומהו הטוב.

יד
 דחיית ביאור הנ"ל מד' טעמים

אמנם כד דייקת שפיר בדברי כ"ק אד"ש מה"מ בענין זה אין לפרש כך, ומד' טעמים59:

א. הדוגמא וההוכחה העיקרית שמביא כ"ק אד"ש מה"מ לכך שהעולם מוכן לגאולה הוא 
מהבירור דצרפת, ומביא בשיחה שם את דברי אדה"ז )שכתב בנו אדמו"ר האמצעי בשמו( על 
צרפת בראשות נפוליון, שקליפת מלכות צרפת היתה "תוקף הקליפה והדין הקשה" )ובמכתב 
משמע  דמכ"ז  וחריפים(,  קשים  ביטויים  כו"כ  מובאים  שם  שמצויין  האמצעי  אדמו"ר  כ"ק 

בפשטות שקליפת צרפת היא מגקה"ט, שאין שייך בהם בירור!

ובכ"ז בדורנו רואים שגם זה התברר, ע"י שלוחיו של כ"ק אד"ש וכו' וכו', עד שזה נעשה 
מקור של קדושה, עיי"ש באריכות! דמזה רואים שיש בירור אפי' בגקה"ט, וגם בירור זה כבר 

נפעל!

ב. ב'יחידות' עם הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א, אמר כ"ק אד"ש מה"מ לרב אליהו שליט"א: 
"אין מה לחכות יותר, כיון שסיימו כל עניני העבודה, וכבר עשו תשובה, ואין הדבר תלוי אלא 
העבודה,  עניני  כל  סיום  א.  לדייק שיש:  אד"ש אפשר  כ"ק  דמדברי  במשיח צדקנו עצמו", 
די"ל עבודה סתם היינו עבודת הבירורים הרגילה )של ק"נ(. ב. שגם תשובה כבר עשו, דענין 
התשובה י"ל בדא"פ שמדובר בדרגות הנעלות ביותר ועד לתשובה מאהבה רבה, שזה מברר 

גם את הניצוצות דגקה"ט, כנ"ל בארוכה, וא"כ גם בירור זה כבר הסתיים.

ג. בשיחת ש"פ וישב ה'תנש"א אומר כ"ק אד"ש מה"מ שכבר נתקבצו כל הבירורים60.

"עבודת  אינו  שלאח"ז  העבודה  "שהמשך  אומר  מה"מ  אד"ש  דכ"ק  העיקר,  והוא  ד. 
. . אלא עבודה מיוחדת להביא ההתגלות בפועל בעולם". ואם כנים היו דברינו,  הבירורים" 

מדוע אין העבודה עבודת הבירורים, וצריך "עבודה מיוחדת"?! 

דבנוגע לגודל התמיהה שעדיין לא באה הגאולה אפשר ליישב בדוחק כדלעיל, אבל מכאן 
ועד ל"עבודה מיוחדת" המרחק גדול!
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הדיוק  שידוע  להקב"ה,  העולמות  ביטול  61( ע"ד 
"כלא ממש" ולא "לא ממש", שאי"ז ח"ו ענין של אחיזת 

עיניים ח"ו, כידוע.
וכן בעניננו, דהרי משיחת ש"פ נח משמע, שיש עדיין 
מה לתקן, אלא שאין זה מעכב, ובס' 'התקופה והגאולה' 
עמ' 100 הביא לזה משל, מיוסד על משל העיבור והלידה 

שמובא בחסידות כמשל על ענין הגלות והגאולה, שיש 
מצב שהעובר כבר מוכן ללידה, ואף שיש בו מיחושים 
קלים שצריכים תיקון, הרי אין ביכולתם לעכב הלידה, 
במיחושים  ויטפלו  שיוולד  עדיף  זה  בשלב  ואדרבה, 
בבטן  שנמצא  רגע  כל  כי  הלידה,  לאחר  אלו  חיצוניים 

אמו יותר על הדרוש הרי"ז סכנה לעובר ולאמו!

אלא דנראה ברור שגם בירור זה נסתיים ונשלם, וצריך רק לפתוח את העיניים ולראות את 
המציאות האמיתית, שכבר יושבים מסביב לשלחן ערוך בלויתן ושור הבר ויין המשומר, וכל 

הרע שנראה אין זה רע באמת, אלא דברים חיצוניים שאינם חשובים, והם כלא ממש61!
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1( סה"מ מלוקט ח"ג עמ' רסג ואילך.
2( ד"ה אני לדודי, פרשת ראה, לב, א ואילך. 

3( טור או"ח הל' ר"ה ר"ס תקפא.

עיונים במאמר 'אני לדודי' תשל"ב

הת' משה לידר

א
ביאור כ"ק אד"ש דהיראה באה ע"י עבודת האדם והקושי ע"ז 

א'  בסעיף  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  מביא  ה'תשל"ב1  לדודי  אני  ד"ה  במאמר 
את המבואר בלקוטי תורה2 שבאלול הוא זמן התגלות י"ג מדות הרחמים ושהגילוי הוא לכל 
אחד ואחד גם להרחוקים ביותר, דמבאר זאת אדמו"ר הזקן ע"פ משל ממלך שיוצא לשדה 
שאז יכולים כל מי שרוצה להקביל פניו והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים 
שוחקות לכולם. ומקשה כ"ק אד"ש דלפי משל זה משמע )לכאורה( שעיקר העבודה באלול 

היא אהבה וא"כ מדוע תוקעים אז בשופר כדי לעורר יראה וחרדה3. 

ה' שמבאר דהגם שעבודת חודש  זו מתורצת בסעיף  והנה כפי הנראה בפשטות קושיא 
אלול היא בקו היראה אעפ"כ בכדי לבוא מיראה תתאה )שבחודש אלול( ליראה עילאה )בר"ה( 
צריך להיות תחילה אהבה כי כך הוא הסדר שלפני יראה עילאה צריך להיות אהבה. וזהו מה 
)כמים הפנים  זה  ידי  ומראה פנים שוחקות, שעל  כולם  מקבל את  שכתוב בלקו"ת שהמלך 

לפנים( מתעורר אצלם האהבה למלך. 

אמנם בסעיף ב' כותב וז"ל: "ויש לומר הביאור בזה דמהחילוקים בין אהבה ליראה היא, 
דאהבה באה ע"י גילוי אור מלמעלה והיראה באה )בעיקר( ע"י עבודת האדם. וע"ד יראת מלך 
בשו"ד, דזה שאנשי המדינה יראים מפני המלך הוא מפני שקיבלו אותו להיות מלך עליהם, 
דקבלת המלכות היא ע"י העם, שום תשים עליך מלך. ולכן, כיון שבאלול הוא העבודה דאני 
לדודי, עבודת האדם, צריך להיות אז יראה. ויש להוסיף, שעיקר העבודה באלול, אני לדודי, 
הוא קבלת עול מלכות שמים. דזהו מ"ש בלקו"ת שהעבודה דאלול היא היציאה לשדה לקבל 
פני המלך. וזה שתוקעין בשופר )באלול( לעורר יראה וחרדה, הוא, כי הענין דשום תשים עליך 
אימתו עליך, ובכדי שקבלת המלכות תהיה בשלימות הוא ע"י התעוררות  מלך הוא שתהא 

היראה דוקא". עכלה"ק.  
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4( ואע"פ שביאר שעיקר העבודה היא קבעומ"ש הרי לא ביאר כיצד זה מתאים עם מ"ש בלקו"ת.

ולכאורה לא מובן מדוע כותב "ויש לומר הביאור בזה", הרי לא ביאר כאן עדיין הביאור 
הנ"ל שאף בחודש אלול ישנה עבודה מאהבה4 אלא אדרבה מחזק יותר את השאלה שמביא 
אף את הטעם מדוע העבודה באלול היא דוקא בקו היראה )שזה כדי שקבלת המלכות )עיקר 
הא  עם  מסתדר  זה  ענין  כיצד  הקושי  נשאר  עדיין  וא"כ  בשלימות(.  תהיה  דאלול(  העבודה 

דמשמע בלקו"ת שעבודת חודש אלול היא בקו האהבה.

והנה, לכאורה אפשר לומר, שלא מוכרח שכבר בסעיף ב', מאחר ותחילתו במילים "ויש 
כל הביאור, אלא שבו מתחיל את נקודת היסוד של הביאור,  יימצא  לומר הביאור בזה", בו 
שתבוא בהרחבה בהמשך. אלא שאין לומר כן, משום שבסעיף שמיד לאחמ"כ )ס"ג( פותח 
שלם  תירוץ  צ"ל  הקודם  בסעיף  שכבר  שמשמע,  יותר",  בפרטיות  הענין  "וביאור  במילים 
ומובן, ורק שעתה מבאר ביתר פרטיות, אך כאמור, לכאורה, לא זו בלבד שאין בזה תשובה 

לשאלה, אלא אדרבה, לפי הנתבאר בו השאלה רק מתחזקת.        

ביאור הצ"צ מדוע  ג' את  וד'. שמביא בסעיף  ג'  כמו"כ לא מובן כל האריכות בסעיפים 
תוקעים בשופר באלול שזהו א. הקדמה לתק"ש שבר"ה. ב. שמכיון שצריך להמשיך מהמקיף 
בר"ה )כדי למלאות את הפגמים שפגמו במשך כל השנה( לכן תוקעים בשופר בחודש אלול 
כי ע"י התקיעת שופר שמביא )ליראה וחרדה וממילא( לביטול נמשך המקיף בר"ה. ומקשה 
על הביאור השני, הרי התק"ש בר"ה היא מביאה לביטול נעלה יותר מהתק"ש שבחודש אלול 

וא"כ אינו מובן מדוע דוקא ע"י התק"ש דאלול ממשיכים מהמקיף. 

יראה  היא  שבר"ה  והיראה  תתאה  יראה  היא  דאלול  שהיראה  זה  את  מבאר  ד'  ובסעיף 
עילאה, וכן הסיבה לכך שתוקעים בשופר בר"ה )אע"פ שעצם זה שהמלך בהיכל מלכותו ה"ז 
מביא ליראה עילאה( שזהו כיון שהתקיעה היא מצוה. ולעומת זה התקיעה בחודש אלול אינה 

מצוה )וזהו עוד טעם לכך שהיראה אז היא יראה תתאה(.

וא"כ לכאורה לא מובן, מה מוסיף להבנת תירוץ בסעיף ה' התוכן של סעיפים ג' ו־ד'.

ב
ביאור ב' אופנים בהבנת השאלה שבמאמר 

ויובן בהקדים עיון בלשון השאלה בסעיף א' וז"ל: "וצריך להבין, איך זה מתאים עם מה 
שכתב הטור, שמר"ח אלול ואילך תוקעין בשופר בכל יום כדי להזהיר את העם שיעשו תשובה 
שנאמר אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, דלכאורה מכיון שבאלול המלך מקבל את כולם 
בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם, הרי עיקר העבודה דאלול היא )לכאורה( אהבה, 
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"כדי  היא  בשופר  שהתקיעה  כותב  שהטור  5( כיון 
להזהיר את העם שיעשו תשובה" לכן מדבר כאן ג"כ על 

התשובה ולא רק על העבודה דאלול.
במאמר.  הסעיפים  חלוקת  ע"פ  ג"כ  נראה  6( וכן 
"דבתחילת  דייק  הראשון(  )בקטע  א'  סעיף  שבתחילת 
המאמר אומר שאלול הוא ר"ת אני לדודי ודודי לי ומיד 
וודודי  לדודי,  אני  )רק(  הוא  שבאלול  מבאר  זה  לאחרי 
לי הוא בר"ה ויהוכ"פ" ולאחמ"כ )בקטע השני שבאותו 
בלקו"ת  המבואר  הקדמת  לאחר   – מדייק  סעיף( 
וכמו  ביותר  להרחוקים  גם  הוא  מדה"ר  די"ג  שהגילוי 
הטור  מ"ש  עם  מתאים  זה  איך  "וצ"ל   – בשדה  מלך 

וכדי  פתיחה,  שאלת  שאל  שבתחילה  היינו,  וכו'", 
לתרצה מקדים ומדייק מהו עיקר העבודה בחודש אלול 
)וכמו  "וא"כ למה תוקעים אז ]בחודש אלול[ בשופר" 
שנראה מהמשך המאמר ששאלה זו הובילה לתירוץ על 
השאלה הראשונה(, כלומר שבכדי לתרץ את השאלה, 
צריך קודם להבין מה ענינו של חודש אלול, ולכן מקשה 
מהו עיקר העבודה בחודש אלול וממילא מדוע תוקעים 
בכל יום בחודש אלול בשופר, שענין זה יבאר העבודה 
בסעיף  הקטעים  שני  את  חילק  ולכן  אלול.  דחודש 
מהשאלה  כתוצאה  באה  השניה  שהשאלה  כיון   אחד, 

הראשונה.

וגם התשובה5 דאלול צריכה להיות )לכאורה( תשובה מאהבה, וא"כ למה תוקעין אז בשופר 
בכדי לעורר יראה וחרדה". 

ואפשר לבאר השאלה בשני אופנים: 

א. איך מתאים מ"ש בלקו"ת שהמלך מקבל את כולם בספ"י ומראה להם פנים שוחקות 
שמשמע )לכאורה( שהעבודה צריכה להיות אז מאהבה, עם מ"ש הטור שבחודש אלול צריך 
ולפי"ז  הטור.  שכתב  למה  בלקו"ת  הנאמר  בין  סתירה  שישנה  כלומר  וחרדה,  יראה  לעורר 
לבוא מיראה  היראה, אלא שבכדי  בקו  היא  דחודש אלול  הוא שהעבודה  ה'  הביאור בסעיף 
עי"ז  זו מתעוררת  ואהבה  אהבה,  צ"ל תחילה  )דר"ה(  עילאה  ליראה  אלול(  )דחודש  תתאה 
ובכך מתורצת  לכולם",  פנים שוחקות  ומראה  יפות,  פנים  בספר  כולם  את  "מקבל  שהמלך 

הסתירה. 

ב. ממ"ש בלקו"ת משמע שעיקר העבודה דאלול היא אהבה "וא"כ למה תוקעין אז בשופר 
בכדי לעורר יראה וחרדה" )שמשמע שעיקר העבודה אינה אהבה(, דהיינו שנקודת השאלה 
היא: מהו עיקר העבודה דחודש אלול. ולפי"ז יוצא שבביאור בסעיף ה', לא נמצא תירוץ על 
השאלה. כי השאלה היא )לא באיזה קו צ"ל העבודה דחודש אלול, דבודאי צ"ל בב' הקוין הן 

בקו האהבה והן בקו היראה, אלא השאלה היא( מהו עיקר העבודה דחודש אלול. 

אמנם באמת שתי השאלות קיימות אלא שצריך להבין מהו עיקר השאלה.

ג
ביאור הקושיא כאופן הב' הנ"ל ועפ"ז מתורץ כל הנ"ל

ונראה לומר )ע"פ הקושיות דלעיל( שעיקר השאלה היא מהו עיקר העבודה דחודש אלול 
אהבה )וגם התשובה  כאופן הב' הנ"ל6, דבלקו"ת משמע שעיקר העבודה דחודש אלול היא 
דאלול צריכה להיות מאהבה( וא"כ איך זה מתאים עם מ"ש הטור שצריך לעורר יראה בחודש 
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שממ"ש   – הראשונית  ההבנה  את  שולל  7( ובזה 
היא  אלול  בחודש  העבודה  שעיקר  משמע  בלקו"ת 
אהבה. שזהו מה שבלשון שאלתו ב)סוף( סעיף א', בה 
כותב שמלקו"ת משמע שעיקר מוסיף )בסוגריים( את 
מילת 'לכאורה' )וז"ל: "מכיון שבאלול המלך מקבל את 
דבאלול  העבודה  עיקר  הרי   .  . יפות  פנים  בסבר  כולם 
היא )לכאורה( אהבה . ."(. והוא משום שזהו רק בהו"א 

ובהשקפה ועיון ראשון בלקו"ת.  
העבודה  שעיקר  בלקו"ת  ממ"ש  דמשמע  8( והא 

היא אהבה, זה מבאר בהמשך המאמר כדלקמן )כי כיון 
שבמאמר מבאר מהו עיקר העבודה דחודש אלול, א"כ 
מ"ש בלקו"ת לא נוגע לעצם הביאור, כי זהו רק ביאור 
אלול,  דחודש  העבודה  עיקר  מהו  והביאור  במ"ש שם, 

כבר ביאר(. 
אז  תוקעים  למה  "וא"כ  סתם  א'  בסעיף  9( בשאלה 
מביא  בביאור  ולכן  וחרדה",  יראה  לעורר  בכדי  בשופר 
את הצ"צ בענין זה, ועפ"ז מבאר )התירוץ על( השאלה 

בפרטיות יותר.

אלול ]וא"א לומר שהעבודה היא גם מאהבה וגם מיראה כיון שהשאלה היא מה העיקר ומהטור 
משמע שהיראה זה העיקר )שאם האהבה זה העיקר מדוע לא עושים פעולה שמעוררת את 
האהבה ע"ד התק"ש(, ומהלקו"ת משמע )לכאורה( שעיקר העבודה דחודש אלול היא בקו 

דאהבה[. 

לאהבה שלפי"ז  יראה  בין  ההבדל  את  ב'  בסעיף  בזה"(  הביאור  לומר  )"ויש  וע"ז מבאר 
אז הוא קבלת עול מלכות  יראה, אלא שעיקר העבודה  להיות בחודש אלול  משמע שצריך 
שמים7. וזהו מ"ש בלקו"ת שהעבודה היא לצאת לשדה לקבל את פני המלך. עפ"ז מובן מדוע 
צריך לתקוע אז בשופר, משום שדוקא ע"י היראה )שבאה ע"י התק"ש(, הקבלת עול מלכות 

שמים )עיקר העבודה דאלול( תהיה בשלימות.

ונמצא, שבכללות השאלה מתורצת כבר בסימן ב', כיון שמובן מהו עיקר העבודה דחודש 
אלול )קבלת המלכות( וכן מובן מ"ש הטור שצריך לעורר יראה ע"י התק"ש )כיון שבחודש אלול 

העבודה היא מצד המטה – קבלת המלכות. וע"י היראה, קבלת המלכות תהיה בשלימות8(.

הענין  "וביאור  כתב  ג'  דבסעיף  בהמאמר  העניניים  )וסדר(  קשר  את  לבאר  ניתן  עפ"ז 
אלול  בחודש  בשופר9  לתקוע  צריך  מדוע  יותר  בפרטיות  שמבאר  היינו  יותר",  בפרטיות 
מבאר  וכן  הקבעומ"ש(  על  היראה  מוסיפה  מה  יובן  )וממילא  ידה  על  שבאה  היראה  ומהי 
לכולם  שוחקות  פנים  ומראה  יפות  פנים  בסבר  כולם  את  מקבל  שהמלך  בלקו"ת  מ"ש 
אלול  בחודש  תק"ש  של  הענין  את  שמבאר  הצ"צ  את  מביא  זה  ובשביל  האהבה.  שזהו"ע 
שיש בזה ב' טעמים: א. שזהו הקדמה לתק"ש בר"ה, שהתק"ש באלול מביא ליראה תתאה 
יראה  תחילה  להיות  צריך  עילאה  ליראה  לבוא  ובכדי  עילאה  ליראה  מביא  בר"ה  והתק"ש 
תתאה. ב. כיון שבעשי"ת צריך להמשיך מהמקיף כדי למלאות את הפגמים שפגמו במשך 
כיון שמביא   כל השנה, והמשכת המקיף הוא ע"י ביטול, לכן תוקעים בחודש אלול בשופר 

לביטול. 

החרדה  ואדרבה  לחרדה,  באים  בר"ה  ע"י שתוקעים  גם  "הרי  השני  הביאור  על  ומקשה 
דר"ה היא גדולה יותר מהחרדה דאלול וכנ"ל בהמאמר שהחרדה הבאה מתק"ש דאלול היא 
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10( במאמר אומר "ויש לבאר זה ע"פ מ"ש בלקו"ת", 
ובפשטות הכוונה היא שמבאר כיצד האהבה באה לאדם 
שמביא  מקומות  במראי  כתוב  שלא  חידוש  )שזהו 
במאמר )שמ"ש שם זה רק שבכדי לבוא מיר"ת ליר"ע 

צ"ל תחלה אהבה((.
המלך  שבאלול  מכיון  "לכאורה  כתב  א'  11( בסעיף 
היא  דאלול  העבודה  עיקר  הרי   .  . כולם  את  מקבל 
)לכאורה( אהבה", אך אין מפרש מדוע משמע כן. )כמו 
ע"י  מתעוררת  העם  של  שהאהבה  ה'  בסעיף  שכתב 

לפנים"(.  הפנים  "כמים   – אליהם  המלך  של  האהבה 
ובפשטות י"ל: דזה שמשמע מהמשל בלקו"ת שהעבודה 
באלול היא אהבה, ה"ז )לאו דוקא מכיון שהאהבה של 
המלך  הנהגת  מעצם  אלא(  העם,  את  מעוררת  המלך 
שהיא באופן של אהבה, מזה משמע שגם הנהגת האדם 
)אלא שבעשי"ת מצד אחד  כזו של אהבה,  היא בצורה 
זהו קירוב המאור אל הניצוץ )אהבה מלמעלה(, ומאידך 
ימות  )בשאר  כללי  באופן  אבל  נוראים,  ימים  נקרא 

השנה( ההנהגה למעלה ולמטה שווים(.

יראה תתאה, והחרדה הבאה מתק"ש דר"ה היא יראה עילאה. ואעפ"כ המשכת המקיף בר"ה 
היא ע"י החרדה הבאה מתק"ש דאלול".

היראה  מדוע  הצ"צ(  דברי  )את  ומסביר  ד'  בסעיף  מקדים  זו  שאלה  על  הביאור  ולהבין 
דאלול היא יראה תתאה והיראה דר"ה היא יראה עילאה: יראה תתאה היא מהתבוננות האדם 
בגדולתו ית' בבריאת והתהוות העולמות והביטול שביראה זו היא ביטול היש. ויראה עילאה 
באה ע"י שיורגש אצלו הרוממות דאוא"ס שלמעלה מעולמות וזהו דוקא ע"י גילוי מלמעלה, 
נרגש רוממותו,  ולא  ולכן באלול שהמלך בשדה  זו הוא ביטול במציאות.  והביטול שביראה 
היראה היא יראה תתאה )שבאה ע"י עבודת האדם(, ובר"ה שהמלך בהיכל מלכותו ואז נרגש 

רוממותו – גילוי הרוממות דאוא"ס שלמעלה מעולמות – היראה אז היא יראה עילאה. 

שזמן  כיון  זהו  דאוא"ס(,  הגילוי  מאיר  הזמן  שמצד  )אע"פ  בשופר  בר"ה  שתוקעים  וזה 
הוא מגדרי העולם ולכן הרוממות דאוא"ס שמתגלה אז הוא שייך לעולמות, והגילוי דאוא"ס 
כמו שהוא קדוש ומובדל מעולמות הוא בעיקר ע"י המצוות וכיון שהתק"ש בר"ה היא מצוה 
ולפי"ז מוסיף  יראה עילאה.  וביטול בתכלית –  יראה  היא  לכן היראה שבאה מקול השופר 
עוד ביאור, בזה שהיראה דאלול היא יראה תתאה כי זה שהתק"ש בר"ה מביא ליראה עצומה 
– ביטול במציאות, הוא מצד המצוה דתק"ש וכיון שבאלול התק"ש אינה מצוה לכן היראה 

)והביטול( שבאה מקול השופר היא יראה תתאה – ביטול היש. 

הטעם  על  )והקשה  אלול  בחודש  לתק"ש  טעמים  שני  ביאר  וד'  ג'  בסעיפים  ולסיכום: 
השני(, וביאר מדוע בר"ה היראה היא יראה עילאה )שזהו כיון שהמלך בהיכל מלכותו ונוסף 
יראה תתאה  היא  היראה  אלול  ובחודש  מצוה((  היא  )שהתקיעה  בשופר  אז  לזה שתוקעים 

)שזהו א. כיון שהמלך נמצא אז בשדה. ב. כיון שהתק"ש בחודש אלול היא לא מצוה(.

ליראה  הקדמה  היא  תתאה  )שיראה  לעיל  שנתבאר  במה  פרט  עוד  מוסיף  ה'  בסעיף 
עילאה(, שבכדי לבוא מיראה תתאה ליראה עילאה צ"ל תחילה אהבה – אהבה זוטא ואהבה 
רבה. ומבאר )ע"פ מ"ש בלקו"ת( כיצד10 באה האהבה לאדם שזהו ע"י שהמלך מקבל את כולם 
בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם וזה מעורר אצל העם )כמים הפנים לפנים11( 
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 73 ע'  ח"ט  )לקו"ש  אד"ש  כ"ק  שמבאר  12( וכמו 
ואילך( החילוק בין הביטול שבזמן הבית לביטול שבזמן 
הגלות, שבזמן הבית שאין לאדם רצון וחפץ אחר זולת 
אלוקות, הביטול הוא גדול יותר, כיון שאז כל כולו בטל. 
אך מעלה זו היא מצד כמות הביטול, משא"כ כשמדובר 

על מהות הביטול, הרי אדרבה מכיון שהביטול )וההכנעה( 
שבזמן הגלות אינה קשורה למציאות האדם, לכן דוקא 
אז ההתבטלות היא התבטלות אמיתית )ובהערה כותב 
נאמן,  העבד  על  פשוט  העבד  מעלת  בדוגמת  שזהו 
בהתקשרותו  וא"כ  אדונו,  מעלת  מכיר  נאמן  שהעבד 

אהבה למלך. ולפי הביאור הזה מסביר שד' ענינים אלו )יראה, אהבה, אהבה, יראה( מרומזים 
)ומדייק  תתאה  ליראה  שייך  המלך  פני  לקבל  היציאה  שבלקו"ת.  במאמר  מפורשים(  )ולא 
"שייך ליר"ת" כיון שכפי שביאר בסעיף ב', היציאה לקבל פני המלך היא הקבלת עול מלכות 
שמים והיר"ת נוגע לשלימות של הקבעומ"ש ולכן מדייק "שייך" ולא שזהו הענין עצמו( וזה 
שהמלך מקבל את כולם בספ"י ומראה להם פנים שוחקות מעורר אצלם אהבה זוטא ואהבה 

רבה, ובבואו להיכל מלכותו זהו היראה עילאה שבר"ה.

ד
ע"פ הנ"ל יתבאר הקשר דג' המעלות בהיראה דאלול

וע"פ יסוד זה )שעיקר הקושיא )בסעיף א'( היא מהו עיקר העבודה בחודש אלול(, יובן 
יותר המשך המאמר:

בסעיפים ו' ו־ז' מבאר ג' מעלות "בהיראה דאלול על היראה דראש השנה". 

א. ר"ה הוא זמן התגלות מלכותו ית' ולכן היראה הגדולה שיש לישראל אז, היא איננה 
חידוש לגביו ית', מכיון ש"כל שהוא קמיה יותר הוא יותר כלא" )בדוגמת הביטול שבאצילות 
שמאיר שם אוא"ס ולכן אין חידוש בביטול זה(, משא"כ באלול שהמלך בשדה )ולא מורגש 
הגדלות שלו( ואעפ"כ ישנו הביטול דישראל שמקבלים את מלכותו, ועוד, שתוקעים בשופר 
כדי לעורר יראה וחרדה, הנה ביטול זה אע"פ שהוא ביטול היש הוא יקר בעיני ה' מכיון שהוא 
מזה  המלך  של  התענוג  שע"י  אד"ש  כ"ק  ]ומוסיף  המדברת(.  דציפור  המשל  )וכמו  חידוש 
שמקבלים את מלכותו כשהוא בשדה מיתוסף עוד יותר באהבה שלו אליהם – "מקבל את 
כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם" )כלומר דזה שהמלך מקבל את כולם 
בסבר פנים יפות וכו' אין זה בא בגלל עבודת האדם אלא שע"י היראה והביטול של ישראל 

מיתוסף באהבה אליהם([. 

ב. בר"ה הביטול מגיע ע"י גילוי, שהאדם מכיר ומרגיש את העילוי של הגילוי )שהוא באין 
מציאות האדם )שהוא מכיר ומרגיש(, משא"כ באלול  ערוך לגביו( וא"כ הביטול קשור עם 
כלומר  רצונו,  לקיים  מוכרח  הוא  האדון  עול  עול" שמצד  דקבלת  בהעבודה  הוא  ש"הביטול 
ורוצה  מרגיש  מזה שהוא  כתוצאה  מגיע  אינו  זה  הרי  האדון,  רצון  בפועל את  דזה שמקיים 
ועושה  בפועל  עצמו  את  מבטל  ואעפ"כ  בדבר,  רוצה12  לא  מצ"ע  שהוא  אדרבה  אלא   בדבר 
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אליו מעורבת מציאותו של העבד. משא"כ העבד פשוט 
ענין  אמיתית  זהו  ורצונו,  טבעו  היפך  היא  שעבודתו 

הביטול(. 
וא"כ  מציאות,  זה  מביטול  ההיפך  13( כלומר: 
כשהאדם בטל הרי כשמעורבת בזה מציאות אי"ז ביטול 
מוחלט, ולכן אם האדם רוצה בזה, משמעות הדבר היא 
רוצה  לא  מצ"ע  כשהאדם  דוקא  מציאותו.  שמעורבת 
"אמיתית  הרי"ז  )היפך טבעו(,  זאת  ובכ"ז עושה  בדבר 

ומה  כלל  מציאותו  מעורבת  שלא  כיון  הביטול",  ענין 
שעושה זהו היפך רצונו ומציאותו. 

ה"ודודי  את  גם  כולל  שאלול  דזה  י"ל,  14( ואולי 
לי", בא לרמז ע"כ שבאלול עצמו יש ג"כ את ההמשכה 
מלמעלה שזה מה שהמלך מקבל את כולם בסבר פנים 
יפות ומראה פנים שוחקות לכולם – האהבה של המלך 
לעם, )אלא שקצת דחוק לומר כך, כיון שאדמו"ר הזקן 

אומר שה"ודודי לי" הוא המשכה מר"ה ויו"כ(.

את הדבר – וזהו "אמיתית ענין הביטול13". 

ועפ"ז מתרץ )בסעיף ז'( השאלה שבסעיף ג' )מדוע דוקא ע"י הביטול )שבא מהתק"ש( 
שהאדם  שככל  )בתו"א(  במאמר  שמבואר  שכמו  כיון  בעשי"ת(  מהמקיף  ממשיכים  דאלול 
משפיל את עצמו יותר, המקיף שנמשך הוא מקיף עליון יותר, הרי מובן שהביטול דאלול, הוא 
שממשיך )בעיקר( את המקיף, כי כמ"ש שם )בתו"א( עה"פ ")השמים כסאי . . ( אי זה בית גו' 
ואל זה אביט אל עני ונכה רוח", שהמשכת המקיף )בית( הוא דוקא ע"י ביטול באופן דשפלות. 
א"כ מובן שדוקא הביטול דאלול הוא זה שממשיך המקיף כיון שהוא באופן דשפלות )משא"כ 
הביטול דר"ה שאדרבה הביטול הוא מצד הרגש הגילוי ואינו באופן דשפלות )ביטול הרגשתו 

ורצונו((.

ג. היראה והביטול דאלול באה ע"י עבודתם של ישראל – אני לדודי – שהשורש דישראל 
הוא בהעצמות ולכן ההמשכה שע"י ביטול זה, היא המשכת העצמות, משא"כ בר"ה שהיראה 
לא באה ע"י עבודתם של ישראל אלא בגלל הגילויים של המלך. ומוסיף כ"ק אד"ש שזהו 
הטעם הפנימי למ"ש הצ"צ שמהיראה תתאה דאלול באים אח"כ ליראה עילאה בר"ה, כי ע"י 

היראה דאלול ממשיכים העצמות ועי"ז נמשכים אח"כ הגילויים בר"ה. 

ועפ"ז מבאר )בסעיף ט'( זה ש"ודודי לי" נכלל בר"ת אלול שזהו כיון שהעבודה דאלול 
מגיעה בהעצמות שמשם נמשכים כל הגילויים, ונמצא שב"אני לדודי" )עצמות( כלולה גם 

ההמשכה ד"ודודי לי14" )גילויים(.

והנה אם השאלה )בסעיף א( היא כהאופן הא' שהובא לעיל שיש סתירה בין מ"ש הטור 
למ"ש בלקו"ת, א"כ לא היה מובן כ"כ מדוע מביא את המעלה הא' שבהיראה דאלול – שביראה 
זו יש חידוש, שהרי אינו נוגע לביאור )ולמהלך( המאמר ]וכמו"כ לא היה מובן כ"כ מדוע מביא 
דאלול,  בהעבודה  הוא  הביטול  ענין  שאמיתית   – דאלול  והביטול  שביראה  הב'  המעלה  גם 
כי אע"פ שזהו תירוץ לשאלה בסעיף ג' מ"מ הא גופא טעמא בעי מדוע מביא במאמר את 
ביאור הצ"צ )מהו ענין תק"ש בחודש אלול( ומקשה, הרי אין זה קשור לסדר וקשר הענינים 

שבהמאמר[.
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אך כיון שהשאלה היא מהו עיקר העבודה בחודש אלול )וממילא מדוע תוקעים בשופר 
בחודש אלול(, ויתירה מזו, ענינו של המאמר בכללותו הוא לבאר את ענינו של חודש אלול 
וכן מהם  )ולכן מבאר את פרטי המשל שבלקו"ת בנוגע לזה(  זה  – מהי העבודה של חודש 
המעלות בעבודה דחודש זה ולכן פותח את המאמר בשאלה על מ"ש בלקו"ת – שמבואר שם 
ענינו של חודש אלול – שמצד אחד אומר שאלול הוא ר"ת "אני לדודי ודודי לי" ומיד לאח"ז 
ויוה"כ,  בר"ה  הוא  לי"  ו"ודודי  בלבד,   – לדודי"  "אני   – המטה  עבודת  הוא  מבאר שבאלול 
שבפשטות ענין זה מורה על מהותו של החודש, ולאח"ז מביא מה שאומר בהמשך )בלקו"ת( 
המשל  ומביא  ביותר,  לרחוקים  גם  לכאו"א  היא  וההתגלות  יגמה"ר  התגלות  הוא  שבאלול 
דמלך בשדה, שבזה מבאר אדה"ז את ענינו של חודש אלול )בספרו לקו"ת – ספר היסוד של 
תושבע"פ של החסידות( ומקשה ע"כ ממה שכותב הטור שצריך לתקוע בשופר בחודש אלול 
יראה וחרדה שמשמע שעבודת היראה היא עיקר העבודה בחודש אלול, כי אם  כדי לעורר 
נאמר שעיקר העבודה הוא אהבה כמו שמשמע ממ"ש בלקו"ת, אם כן למה תוקעים בשופר 
כדי לעורר יראה. כלומר שצריך להבין מה ענינו של חודש אלול וזה מה שבא לבאר במאמר זה.

ועפ"ז יובנו היטב כל הפרטים שמובאים במאמר, שהם מבארים את ענינו של חודש אלול: 
כיון שבזה מבאר את מעלת העבודה שבחודש אלול )ומביא את כל המעלות שבעבודת החודש 
)אע"פ שאין כל פרט מתרץ איזו שאלה( כיון שזהו ענינו של המאמר לבאר את ענינו ומעלתו 

של חודש אלול(, ובכך ג"כ מתורצות ג' השאלות שבמאמר.

ה
ע"פ כל הנ"ל יובן ענין התשובה דאלול

ובמעלת  אלול  חודש  של  בענינו  הרחב  וההסבר  הביאור  )לאחר  כותב  ח'  בסעיף  והנה 
העבודה שבחודש זה עבודת חודש אלול(: "והנה עד"ז הוא גם בענין התשובה דאלול" דהיינו 
שבזה בא לבאר פרט בשאלה שבסעיף א', שהקשה ממ"ש הטור שמר"ח אלול ואילך תוקעים 
דלכאורה  מיראה,  היא  שהתשובה  שמשמע  תשובה  שיעשו  העם  את  להזהיר  כדי  בשופר 
ממ"ש בלקו"ת משמע ש")עיקר העבודה דאלול היא )לכאורה( אהבה וגם( התשובה דאלול 

צ"ל )לכאורה( תשובה מאהבה". 

ומבאר בזה )ע"פ מה שנתבאר לעיל שהיראה דאלול באה ע"י עבודת האדם והיראה דר"ה 
ונוסף לזה שתוקעים אז בשופר  ית'  זמן התגלות מלכותו  גילוי מלמעלה – שזהו  באה ע"י 
והתשובה  רצויים  בלתי  ענינים  על  היא  דאלול  שהתשובה  שאע"פ  מצוה–(  היא  והתקיעה 
שענין  זה  מ"מ  יותר(,  נעלית  תשובה  לכאורה  )שהיא  עילאה  תשובה  )בעיקר(  היא  דר"ה 
הוא מפני  דברי הרמב"ם(,  ע"פ  )כמבואר במאמר  במצוה של תק"ש  דר"ה מרומז  התשובה 
יש לה שייכות  וא"כ התשובה דר"ה  )בין המצוה לתשובה שנרמזת בה(  ביניהם  שיש דמיון 
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לעבודה דתורה ומצוות )שזהו רצון העליון(. משא"כ התשובה דאלול מגיעה בבעל הרצון, כי 
זה שתשובה מגיעה למעלה מהרצון דמצוות הוא כיון שישראל קדמו לתורה ולכן כשהתשובה 
מגיעה מצד האדם היא מגיעה למעלה מהרצון דמצוות ואם היא לא מגיעה מצד האדם אלא 
ע"י גילוי מלמעלה )בר"ה שהמלך בהיכל מלכותו(, אין כ"כ את המעלה של התשובה שהיא 
למעלה מהמצוות )וכמבואר בספר המאמרים תש"ה סוף ע' 124 ואילך, שהתשובה דנשמות 
ישראל מגיעה בהעצמות כיון ש"נשמות ישראל הם למעלה מהתורה"( וזוהי התשובה דאלול 

"אני לדודי".



שער



שער
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ביאור פרש"י בענין "שכול בנים"

הת' שמואל ללום 

א
קושיא בפי' רש"י מפני מה כפל דבריו וכן מדייק בלשונו

עה"פ )מקץ מב, לו(: "ויאמר אליהם אביהם אותי שכלתם יוסף איננו ושמעון איננו ואת 
בנימין תקחו עלי היו כולנה". מפרש רש"י: "שכלתם – כל מי שבניו אבודים קרוי שכול". 

ודברי רש"י צריכים ביאור, הרי פירש כבר בפ' תולדות )כז, מה( גבי רבקה, מהי המשמעות 
המילה "שיכל", עה"פ: "עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו ושלחתיך ולקחתיך 
משם למה אשכל גם שניכם יום אחד", מפרש רש"י: "למה אשכל – אהיה שכולה משניכם, 
יד(".  )מג,  שכלתי  שכלתי  כאשר  אמר  ביעקב  וכן  שכול,  שקרוי  בניו  את  הקובר  על  לימד 
עיקרי  חילוק  שיש  לומר,  ניתן  והיה  "שיכל".  מילת  לפרש  שוב  דחזר  טעמא  מאי  א"כ 
ובפ'  בניו",  הקובר  "על  הוא  הדגש  תולדות  דבפ'  ברש"י,  הלשון  בשינויי  המודגש  ביניהם, 
א.  "שיכל"  למילה  משמעויות  שתי  שיש  דהיינו  אבודים".  שבניו  מי  "כל  הוא  הדגש  מקץ 
ביאור, איך משמעות ה"פשוטו של  דורש  גופא  זה  ב. מי שבניו אבודים. אבל  בניו.  הקובר 
ובפ' מקץ על "מי שבניו   מקרא" בפ' תולדות, מוכיחה שהדגש שם הוא על "הקובר בניו", 

אבודים".

ולהעיר ע"ד שינויי לשון נוספים בין פרש"י לתולדות לבין פרש"י למקץ. 

א( בפ' תולדות גבי רבקה, מפרש רש"י: "לימד על הקובר את בניו שקרוי שכול", וגבי 
יעקב בפ' מקץ מפרש רש"י: "כל מי שבניו אבודים קרוי שכול", דהיינו שגבי רבקה זהו כדבר 

שנלמד מהפסוק, משא"כ גבי יעקב כביאור לפסוק ולא כנלמד ממנו.

ב( ועוד, גבי רבקה רש"י מביא ראיה לדבריו: "וכן ביעקב אמר, כאשר שכלתי שכלתי", 
וצריך להבין, א. מה זה מוסיף לנו בהבנת ביאור הכתוב. ב. ויתירה מזו, אם "לימד על הקובר 
בניו" א"כ מדוע צריך להביא ראיה מפסוק אחר, הרי כאן מפורש להדיא. ג. וכן מדוע אינו 
מביא ראיה מפסוק מוקדם יותר "אותי שכלתם", ולא מ"כאשר שכלתי שכלתי". ואדרבא שם 

רש"י בעצמו מפרש ש"שכול" זה מי שאיבד את בניו. 
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ב
החילוק בין ב' פירושיו שלכן אינו כפל ודוחה ביאור זה

ונראה לומר בהקדים החילוק בין ב' המקרים עצמם, דבנוגע לרבקה הרי כוונתה הייתה 
להציל את יעקב מעשו שרצה להורגו, שלכן רבקה יעצה לו ובקשה ממנו שיברח מפני עשו 
עד אשר "תשוב חמת אחיך" וישכח ממעשיך. ואז הוסיפה ואמרה "למה אשכל גם שניכם". 
כלומר, ששם מדובר על מיתה של ממש ולא שבניה היו אבודים, ולכן רש"י מפרש "הקובר 
את בניו" שזהו ענין של מיתה ממש. משא"כ בנוגע ליעקב, הרי יעקב לא ידע אם יוסף חי או 
מת )אף שאחיו אמרו ליעקב שחיה אכלתהו מ"מ לא בא לקבורה אלא אכלתהו(, ולכן רש"י 

מפרש "כל מי שבניו אבודים" שהוא קרוי שכול.

שכלתי  מ"כאשר  ראיה  הביא  רש"י  איך  דא"כ  דאדרבא,  ביותר,  יוקשה  זה  שלפי  אלא, 
שכלתי", הרי גם שם דובר גבי יוסף. ויתירה מזו, לגבי שמעון שאחיו אמרו ליעקב "כל הקורות 

איתם", כלו' ששמעון רק כלוא ועדיין ישנו בחיים. 

ואני  וגו'  רחמים  לכם  יתן  "וא־ל שד־י  הפסוק:  על  רש"י שם  דברי  בהקדים,  די"ל  אלא 
כאשר שכלתי שכלתי". ומפרש רש"י: "ואני – עד שובכם אהיה שכול מספק. כאשר שכולתי 
– מיוסף ומשמעון, שכלתי – מבנימין". כותב ע"כ השפתי חכמים: "לא שאני שכול מעתה 
דאם כן מאי וא־ל שד־י יתן לכם רחמים וגו'" דמכאן משמע, דאין כוונת יעקב באומרו שכלתי 
ע"ז שהוא אבוד ממנו, אלא על העתיד שמא ימות, שלכן צריך לבקש רחמים ע"ז, וא"כ אתי 
שפיר ראיה מהתם, שאה"נ הכוונה היא על מיתה ממש, ואינו מביא ראיה מפסוק מוקדם יותר, 

ששם מדובר רק על יוסף. 

אלא שדוחק לומר כן, א. כי הרי הפסוק מקיש בין שכולתי שזהו שמעון ויוסף, לבין שכלתי 
מספק גבי בנימין, וא"כ הרי גם בזה כוונתו שהיה שכול כלומר שיאבד ממני. ב. הרי גם בנוגע 
ליוסף ושמעון חשש שמתו מיתה של ממש, לגבי יוסף כשיעקב אמר לבניו )מב, לח( "ויאמר 
לא ירד בני עמכם כי אחיו מת", וכן לגבי שמעון נאמר "אותי שיכלתם" )מב, לו( ופרש"י: 
"מלמד שחשדן שמא הרגהו או מכרהו כיוסף", מכאן משמע שגם לגבי שמעון חשש שמא מת 
]ועיין במפרשי רש"י )גו"א, הרא"ם ועוד( בפי' כוונתו "או מכרהו" היכי ידע יעקב שמכרוהו, 

ואדרבא יעקב גופא קאמר "כי אחיו מת"[. 

ג
ביאור השינויי הלשון בפי' רש"י וכפל דבריו

ונראה לומר באופן אחר, שהלשון "כל מי שבניו אבודים" מורה ג"כ על ענין של מיתה, 
ממנו.  נשכח  או  שנעלם  חפץ  אבידת  מלשון  א.  אבד,  למילה  פירושים  ב'  יש  כללי  דבאופן 
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ומפרש  "כי אבד תאבדון"  וכפי שמצינו על הפסוק  ומוות,  ב. מלשון איבדון כלומר הריסה 
רש"י "הרי המוות", וכן מצינו מפורש במקרא שהמשמעות של אבד היא גם מוות, במגילת 
ד". וא"כ ניתן לומר שכוונת רש"י באומרו "כל מי שבניו  ִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאּבֵ אסתר )ג, יג( "ְלַהׁשְ
אבודים", פירשו ענין של מיתה שיעקב סבר שיוסף ושמעון מתו מיתה של ממש, ולכן חשש 
כפי  קרוי שכול"  מי שבניו מתים  "כל  "אבודים" אף שהול"ל  דנקט הלשון  והא  בנימין.  על 
שכתב בהדיא גבי רבקה. הוא, משום שבזה מרמז גם על הפי' השני באבד, שכפי שבאבידה 
בעל האבידה סבור שאינו ישוב לבעליו, כמו"כ יעקב היה סבור שמתו ולא ישוב לראותם אף 

שלא מתו. 

ויש להביא ראיה לכך שלגבי רבקה מדובר על קבורה ולא על אבדון )ואפי' של מיתה(, 
מרש"י )בד"ה גם שניכם( גבי רבקה: "אם יקום עליך ואתה תהרגנו יעמדו בניו ויהרגוך, ורוח 

הקדש נזרקה בה ונתנבאה שביום אחד ימותו, כמו שמפורש בפרק המקנא לאשתו". 

דלכאורה מדוע רש"י צ"ל שכך מפורש בגמ', אלא שברצונו להבהיר היכי אמרינן דמתו 
)כפי דאיבעי  יום  ועשו לא מתו באותו  יעקב  והרי  "ונתנבאה שביום אחד מתו",  ביום אחד 
לגמ'(, ומתרצת הגמ' שאף שלא מתו באותו יום מ"מ נקברו באותו יום. ובזה מסייע לן משום 
מה דייק רש"י בלשונו הקובר ולא לשון אחר, ש"לימד על הקובר בניו שקרוי שכול" דוקא, כי 

היא נתנבאה שיקברו באותו יום כמו שמפורש בסוטה. 

ולפי ביאור זה יומתק שינויי הלשון, שלגבי רבקה שזוהי הפעם הראשונה שהוזכר ענין 
ה"שכילה", כתב בלשון לימד על הקובר בניו שקרוי שכול, דהיינו שכאן למדנו משמעות הפי' 
שכול שענינו על מי שמתו לו בניו. משא"כ גבי יעקב רק ביאר את כוונת הלשון, שאף שהיו 
בחיים, מ"מ קרי שכול כי היה סבור שבניו מתו, ולכן פי' "כל מי שבניו אבודים" ולא בצורת 
לימוד. וזוהי גם הסיבה לכך שהוצרך לפרש זאת שוב, כי אילו לא היה רש"י מפרש זאת, היה 
אפשר לומר שרק לגבי מיתה של ממש קרוי שכול, ויתירה מזו הקובר בניו הרואה בקבורתם, 

לכן הוצרך לפרש אבודים שאף שהיה סבור שמתו והם היו בחיים גם הוא נקרא שכול.

ע"פ האמור, מתורץ מהו השינוי לשון בין הקובר לאבודים וכן בין לימד על לכל מי. אלא 
מה שנותר, אפוא, לבאר הוא, מפני מה מביא ראיה לפסוק גבי רבקה מדברי יעקב "כאשר 
שכלתי שכלתי". ונראה לבאר ע"פ דברי רש"י בתחילת פירושו שכתב "אהיה שכולה משניכם". 
כלומר, דבא לבאר שרבקה באומרה "למה אשכל" כוונתה לעתיד, אמנם יעקב לא יברח מפני 
אין  ראיה שאשכל  מביא  רש"י  ולזה  הווה.  לשון  ולא  לשון עתיד   - אהיה שכולה  אזי  עשו, 
פירושו שעכשיו אני שכולה ואזי הפי' הוא אשכל לשון עיצבון וכיו"ב, אלא כפי שראינו גבי 
יעקב שאמר כאשר שכולתי שכלתי שאף שבנימין בזמן זה היה לצידו, אעפ"כ עדיין הקיש 

זאת לעבר שכולתי גבי יוסף, דמשם מוכח להדיא שהכוונה היא לגבי העתיד ולא ההווה.
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1( התוועדויות תשד"מ ע' 1145.

בענין תרומת הזהב במשכן

הת' מנחם מענדל מדויל

א
דברי כ"ק אד"ש בנוגע לתרומת הזהב במשכן והקושי ע"ז

למשכן,  שנתרם  בזהב  שנעשה  מה  על  פירוט  כתוב  לא  מדוע  הידועה,  לקושיה  בנוגע 
כמו שמפורט גבי הכסף וכו', מסביר כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א וזלה"ק1: "הביאור 
בפירש"י: הטעם שמשה הסתפק בנתינת הסכום הכללי דזהב, ולא הוצרך לתת חשבון מפורט 
על הזהב, הוא – מפני שכאשר שומעים שכל הזהב לא הי' אלא "תשע מאות ככר ושבע מאות 
ושלישים שקל", ותו לא, שוב אין מקום לענין של חשד . . כאשר הכל רואים רואים בבירור 
בלבד ממה שהיו צריכים, היינו שההוצאה  חלק  אלא עבור  לא הספיק  שכל הסכום שנאסף 

הייתה מרובה יותר מן ההכנסה – הרי פשוט שאין מקום לענין של חשד . .

ובנוגע לעניננו: כל כמות הזהב שניתנה בנדבת המשכן לא עלתה אלא כ"ט כיכר ופרוטרוט 
. . ולעומת זאת, כמות הזהב שהיו צריכים לעשיית המשכן – לכל הפחות כפליים מכל כמות 

הזהב שנאסף בנדבת המשכן . .

וכיון שכן, פשיטא שכמות של כ"ט ככר )ופרוטרוט( בלבד לא הספיקה לכל דברים אלו, 
ובודאי היה צורך להוסיף כהנה וכהנה, לכל הפחות עוד כ"ט כיכר זהב, כדי שיוכלו לעשות 
את כל הדברים הנ"ל. אמנם עפ"ז קשה לאידך גיסא: כיצד עשו את כל הכלים שהיו צריכים 
להיעשות מזהב כאשר לא היו יותר מכ"ט ככר זהב? והביאור בזה, בפשטות מפורש בכתוב 
"ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר גו'", היינו, שסכום זה כולל רק את הזהב שנדבו בנ"י – 

"זהב התנופה", מכיון שעבור מלאכת המשכן הי' צורך בסכום גדול הרבה מזה. 

ואין צורך לבאר מנין לקחו את שאר הזהב – כי כבר פי' רש"י ש"נתעשר משה הרבה", 
ולכן, כל שאר הזהב שהיו צריכים למלאכת המשכן, השלים משה רבינו". עכלה"ק.

והנה, פי' זה נראה במבט ראשון תמוה ביותר, דע"פ פשט )וכ"ה בכל המפרשים(, משמע, 
דתרומת המשכן הייתה רק ממה שהביאו בנ"י. ובשום מקום לא מוזכר שהזהב לא הספיק 

ומשה רבינו השלים מדילי' החסר, ומה הכריח כ"ק אד"ש לפרש כן. 
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2( שמות לח , כו.
3( כנראה כוונתו לר' סעדיה גאון.

המובא  ע"פ  הוא  בפנים  המובא  מהחשבון  4( חלק 
בקובץ "בית אהרן וישראל", גיליון קיח ע' קלו ואילך.

5( כתובות צט, א.

6( נ, א.
7( אמנם ראה מה שכותב שם שמדעת רש"י משמע 

שהם באותו משקל.
8( לשיעור הקטן ביותר – הגר"ח נאה.

9( שמות כה, לה.

ב
ביאור קושי הנ"ל ע"פ דברי הראב"ע ודחייתו

ונראה לבאר, דהנה כתב הראב"ע בפי' )הקצר(2 וז"ל: "ויאמר הגאון3 למה לא הזכיר משקל 
הזהב. והשיב, כי הכתוב נתן לנו שרש, שהמנורה עם כליה ככר. והנה יהי' לכל קרש חצי ככר, 
והמנורה ככר, והארון והכפורת ככר, והשלחן ומזבח הזהב ככר, ושני ככרות לארבעה עמודי 

הפרכת, ושאר השקלים לשאר הכלים". 

וממשיך שם הראב"ע ודוחה דברים אלו וז"ל: "ואלה דברי הבל, כי מה טעם לקרש, שהוא 
יותר לצפוי חמשה עשר  יספיק חצי ככר ומעט  ואיך  מצופה מעבר אחד, למנורה הטהורה. 
וקרסי  זהב  ופעמוני  הקדש,  נזר  וציץ  טבעות,  ושתי  שרשרות  וכן  משבצות.  ושתי  בריחים 

המשכן, גם ווי עמודי המסך, וזהב במעשה האפוד והחשן ובשבוצם".

וא"כ לכאו' היה ניתן להביא ראי' מכאן שלא היה הזהב מספיק לכל המשכן, וכפי שכתב 
לא מפרט שם הראב"ע חשבון שממנו משתמע  כי  מדוייק,  זה  נראה שאין  אך  כ"ק אד"ש. 
שהיה צ"ל יותר זהב, ולא משמע מדבריו שהיה חסר זהב והיה צריך משה להשלים. אלא רק 

שלא מסכים לחשבונו של של ר' סעדיה גאון, ושיש חשבון אחר בכלי הזהב. 

ג
קושיא בענין עשיית המנורה ועפ"ז יבואר דברי כ"ק אד"ש

בין 14-15  הוא,  דהיום  נוספת, דהנה4 שקל כסף במשקל  ובהקדים שאלה  ונראה לבאר 
גראם כסף, ולפי"ז ככר כסף שהוא שלשת אלפים שקלים, הם 42.5 ק"ג, ומשקל הזהב הוא 
כפליים ממשקל הכסף, וכפי שכותב תוס'5: "וגם כבד מן הכסף ושוקל דינר זהב פי שנים בדינר 

של כסף" עיי"ש. ובבכורות6: "ונראה לר"ת דדינר זהב משקלו כפליים של כסף"7 ועוד.

והנה, כל טפח הוא ד' אצבעות, וכל אצבע8, הוא ב' ס"מ, ולפי"ז בטפח מעוקב יש תקי"ב 
ס"מ מעוקבים, וכל ס"מ מעוקב של כסף מזוקק משקלו י' וחצי גראם, וא"כ של זהב הוא כ"א 
גראם זהב. וא"כ בככר זהב )שלשת אלפים שקלים( אין יותר מד' טפחים של זהב מעוקבים. 
וא"כ קשה, איך הייתה המנורה רק ככר זהב, והרי היה גובהה י"ח טפחים, ומפירש"י9 משמע 
שהקנים היה רוחבן טפח. ואף אם היו עגולים, ויתר הריבוע על העיגול רביע, מ"מ נשאר הקנה 
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10( שם כה, לב.
הכפורת  על  כד(  לח,  )שם  בראב"ע  ראה  11( אמנם 
כי  היתה,  אחד  ככר  מאבותינו  שקבלנו  מה  "וכפי 
דבריו  להסביר  שקשה  ולהעיר  רב".  ורחבה  רב  ארכה 
הכפורת  עם  שהארון  יוצא  אז  כן,  נאמר  אם  כי  אלו, 
ושוקלת  נאמר שהיתה חלולה  כ"כ, שאם  כבד  היה  לא 
משקל  אז  וכו',  חלולים  ג"כ  הכרובים  והיו  ככר,  רק 
לווים  ד'  יכולים  שהיו  וודאי  כ"כ,  כבד  היה  לא  הארון 
לשאתו. וקיי"ל ד"הארון נושא את נושאיו", דע"פ דרך 
שאדרבה,  ועוד,  וק"ל.  לשאתו.  יכולים  היו  לא  הטבע 
מדבריו משמע שהייתה הכפורת כבידה מאד, )שארכה 

אך  ככר,  שהייתה  לומר  מפליג  ולכן  רבים(,  ורוחבה 
וצ"ע  כיכרים.  כו"כ  שהייתה  יוצא  הנ"ל  החשבון   לפי 

בדבריו.
הזהב שהיה  כל  ע"פ פשט  צ"ע, שהרי  כאן  12( וגם 
להם היה בצורת כלים וכו', שהרי לקחו הכל מן המצרים, 
וע"פ פשט לא לקחו המצרים למלחמה זהב לבדו, אלא 
כלי זהב. וגם מה שלקחו לפני יציאתם אשה מחברתה, 

וודאי הי' כלים ותכשיטים.
13( בכורות ה, ב.

14( וראה לדוגמא במלכים א' פ"י: "ויהי משקל הזהב 
ושש  ששים  מאות  שש  אחת  בשנה  לשלמה  בא  אשר 

האמצעי לבד י"ג וחצי טפחים מעוקבים, והיינו יותר מג' כיכרות זהב, ועדיין לא חישבנו כל 
הששה קנים האחרים, והרגלים והגביעים והפרחים והכפתורים והכלים!

וראיתי מי שניסה לת' שהיו כל כלי המשכן חלולים מתוכם, ולכן היה מספיק כ"ט ככר 
וכפי הפשוט, שדוחק לומר  ופרוטרוט לכל הכלים. אך דבריו דחוקים, כפי שמביא בעצמו. 
שהיו כל כלי המשכן חלולים )וראה הערה 11(. אמנם לענין המנורה מביא ראי' לדבריו מהאבן 
עזרא10 "טעם קנים עגולים ארוכים חלולים", שהיו קני המנורה חלולים מבפנים, אך בנוגע 

לכל שאר הכלים נשאר בדוחק רב.

ויש לומר שמפני דוחק זה כתב כ"ק אד"ש, שכ"ט ככר לא הספיק עבור עשיית כל הכלים, 
וודאי היה צורך ביותר מכך, ולא היו הכלים חלולים11. וע"פ שיטת כ"ק אד"ש לא קשה כלל 

קושיא זו, והדברים מדויקים.

ד
קושיא בדברי כ"ק אד"ש בענין תרומת הזהב

והנה, יש להקשות עוד, דכ"ק אד"ש שם )בשוה"ג( כותב וזלה"ק: "ועד"ז בנדו"ד, שלאחרי 
שהביאו כ"ט ככר גו' זהב – לא נמצא איתם עוד זהב. ולהעיר שבפשש"מ זה מוכרח בלאה"כ 

דבאם הי' אתם עוד זהב, למה הביאו "כל כלי זהב12"?!".

ונראה להקשות דהרי ביציאת מצרים, שאלה כל אשה משכנה וחברתה כו' כלי זהב וכסף 
רבים, ואח"כ לאחרי נס קריאת ים סוף, שללו עוד שלל מן המצרים ועד ש"גדולה ביזת הים מביזת 
מצרים", ועד ש"אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עימו תשעים חמורים לובים טעונים 
מכספה וזהבה של מצרים13"? וא"כ איך ייתכן שכל השלל הגדול הזה לא היה בו אלא כדי כ"ט 
ככר ופרוטרוט? ולאחר שהביאו כן לא נותר לבנ"י עוד זהב, והיה צריך משה להשלים משלו. 

כאן,  ואיך  כך.  זהב, סתם  יותר של  גדולה הרבה  ועוד, שהרי בכ"מ בתנ"ך מצאנו כמות 
ביציאת מצרים, שהיה כ"כ הרבה כסף וזהב היה זה רק כ"ט דינר ופרוטרוט14?
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ככר זהב", ובדברי הימים מצינו שהכין דוד לבנין הבית 
שלשה אלפים ככרי זהב ושבעת אלפים ככר כסף. ועוד 

הרבה מקומות.
"רבי  תשיט(:  רמז  )תורה  שמעוני  ילקוט  15( וראה 
יהושע בן קרחה אומר אם לומר שהמנורה מן הככר, הרי 
כבר נאמר ככר זהב טהור, ומה אני מקיים ואת כל כליה, 

אלא מה מנורה זהב טהור אף כליה זהב טהור". 
ועוד  ל"ה,  פרק  שמו"ר  פ"ג,  רבה  שה"ש  16( ראה, 
רבות, אך ראה בגמרא יומא )מד, ב(: "שבעה זהבים הן: 
זהב, וזהב טוב, וזהב אופיר, וזהב מופז, וזהב שחוט, וזהב 

נכלל  ואולי  טהור,  זהב  חשיב  ולא  פרוים".  וזהב  סגור, 
בזהב טוב לפי' זה, ועצ"ע לפי המשך הגמרא שם, דרק 

ה' מיני זהבים יש. עיי"ש.
"זהב  רש"י  מפרש  טו,  כח  דבאיוב  נעיר,  17( וכד"א 
סגור זהו זהב טוב שבשעה שנפתח כל חנויות של זהב 

נסגרות". וצ"ע דברי ב' סוגי זהב שונים הם.
18( בירושלמי יומא פ"ד ה"ד וכן במב"ר פרשה י"ב.

19( מנחות כט, א.
20( יומא מה, א.

ה
ביאור קושיא הנ"ל ע"פ המבואר בענין זהב טהור

ונראה לבאר, שהנה התורה ציוותה שהזהב במקדש יהי' מזהב טהור15. שהרי מצינו ז' מיני 
זהב וכדאיתא בכ"מ16: "שבעה זהבים היו בבית המקדש, זהב טוב, זהב טהור, זהב שחוט, זהב 

סגור, זהב מזוקק, זהב פרווים, זהב מופז". ומבאר שם את מעלתם17.

ונראה לומר שזהב טהור הוא הנעלה מכולם, וכדאיתא18 "זהב טהור שמכניסין אותו לאור 
ואינו חסר כלום". וראה להלן, שהוא פי אלף מזהב סגור.

וע"פ המובא19: "מאי מיכלות זהב אמר רב אמי שכילתו לכל זהב סגור של שלמה דא"ר 
יהודה אמר רב עשר מנורות עשה שלמה וכל אחת ואחת הביא לה אלף ככר זהב והכניסוהו 
אלף פעמים לכור והעמידוהו על ככר. איני והכתיב: וכל כלי משקה המלך שלמה זהב וכל כלי 
בית יער הלבנון זהב סגור אין כסף נחשב בימי שלמה למאומה! זהב סגור קא אמרינן. ומי חסר 
כולי האי והתניא, ר' יוסי בר' יהודה אומר: מעשה והיתה בית המקדש יתירה על של משה 

בדינר זהב קורדיקיני, והכניסוה פ' פעמים לכור והעמידוה על ככר! כיון דקאי קאי".

וא"כ חזינן, שאלף כיכר זהב סגור )שאף הוא יקר מאד וכדאיתא20 "זהב סגור – בשעה 
שנפתח כל החנויות נסגרות"(, הוא רק כיכר זהב טהור אחד! 

וע"פ כהנ"ל, י"ל, שאמנם אספו בנ"י ריבוא ריבואות של כיכרי זהב, אך כיון שהיה זה זהב 
רגיל, כאשר צירף אותו משה רבינו לא נותר אלא כ"ט כיכר ופרוטרוט של זהב טהור לחלוטין.

ו
קושי נוסף בענין הנ"ל ויישובו ע"ד הפשט

אך עוד יש להקשות, לתי' הנ"ל שמשה רבינו השלים מדילי' את החסר, ש"נתעשר משה 
הרבה" משאריות הסנפרינון של הלוחות, דאמנם היה לו רכוש רב, אך זה לא היה זהב. ומנין 
השלים כמות רבה כ"כ של זהב? ואת"ל שמשה קנה זהב מהעמים מסביב לבנ"י זהב רב, ושילם 



שערי ישיבה582

21( ולהעיר, שלכאו' תמוה כיצד היה למשה כסף רב 
הסנפרינון  משאריות  לבנ"י,  שהיה  הזהב  כל  עמו  כ"כ, 
ששימש ללוחות. אך מדיוק לשון רש"י )שמות ל"ד, א( 
"הראה לו מחצב סנפירינון ואמר לו הפסולת יהי' שלך". 
אפש"ל, שהפסולת שנטל משה לו היה המקום שבו היו 
האותיות שחצב משה וכיו"ב, כפי שניתן להבין לכתחילה, 
אלא, כל מה שנותר במחצב שבתוך האוהל – נטל משה, 
הזהר  שמלשון  ולהעיר  הרבה".  משה  "נתעשר  ומזה 

)שמות ריט, ב( משמע שהיה זה מפסול הלוחות עצמן.
ברש"י  מובא  שלפנינו  ובחומשים   .162 ע'  22( ח"ו 

הדעה הנ"ל שלא בשם הזוהר, עיי"ש.
23( ח"ב רכד, א.

24( וז"ל הזהר שם: "דכל דהבא דהוה עמהון ואשתכח 
עגלא  ית  עבדו  דכד  ס"ד  משכנא,  לארמת  יהבו  עמהון 
לנטלא  אודנייהו  פריקו  ואינון  דהבא  עמהון  אשתכח 

ההוא דהבא".

זהב בעצמם מהעמים שסביב,  בנ"י  קנו  כ"כ, מעושרו הרב, א"כ מדוע לא  גדולה  על כמות 
משאר הרכוש שהיה להם )חוץ מהזהב(. 

ונראה לת', ובהקדים דזוהי תמיהה גדולה ביותר, שכאו"א מבנ"י תרם למשכן )וגם "נשיאי 
העדה" תרמו את אבני המילואים(, אך על משה רבינו לא נאמר בפי' שיתרום, והוא דבר תמוה 
הייתה  וזו  מהזהב21,  החסר  את  זה שתרם  היה  אד"ש שמשה  כ"ק  מפ'  ונראה שלכן  ביותר. 

תרומתו של משה. ולכן דוקא משה שילם על הזהב החסר, ולא בנ"י.

ועפ"ז מובן מדוע למרות שתרומת הכסף הייתה גדולה לכאו' שלא בערך לתרומת הזהב, 
דוקא זהב היה חסר, כי הכסף לא צ"ל דוקא טהור משא"כ הזהב.

ובס' "תולדות יצחק", עמד על הקושי לומר שכ"ט ככר ופרוטרוט הספיק לכל המשכן, 
נתן חשבון מהזהב שקבל. התשובה שאי אפשר שיספיק  "ולספק השני למה לא  וז"ל שם: 
הזהב הזה לכל מה שאמרה התורה אלא דרך נס . . ועוד ענינים רבים כולם זהב ואם כן אין צריך 
וי"ל שלכ"ק  נס היה הזהב מספיק לכל אלו הדברים".  ]חשבון[, שהרי ראו בעיניהם שדרך 

אד"ש ניחא לפרש ע"ד הפשט, מלומר שהיה כאן נס גדול כ"כ.

ז
ע"פ כל הנ"ל יבואר דחטא העגל היה לפני תרומת המשכן

לפני  הייתה  הזהר23 שנתינת תרומה למשכן  דעת  כ"ק אד"ש את  מביא  בלקו"ש22  והנה 
חטא העגל, ובכך מסביר הזהר מדוע "ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באוזניהם", והרי 
היה להם זהב רב מהמצריים ומדוע היו צריכים לקחת את התכשיטים? אלא מסביר הזהר, כיון 

שכבר נתנו את כל הזהב שלהם למשכן לא נותר להם אלא זה. 

אך לפי דברי כ"ק אד"ש כנ"ל שאחר המשכן לא נותר בידיהם כלום, הרי זה מוקשה, מנין 
היו להם תכשיטים? ואוי"ל ג"כ שקנו את התכשיטים מהעמים שסביבם. אלא שהזהר שם לא 
כל כך משמע כן24. וגם מלשון כ"ק אד"ש לא כ"כ משמע כן. וע"פ שאר הדעות, וכן ע"פ דרך 
הפשט, שחטא העגל היה לפני נתינת התרומה למשכן, מובן הטעם מדוע נתנו הנזמים וכו', 

משום שהיה זה מהר יותר. ודו"ק.
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מנין היו בהמות במכת ברד

הת' בניהו עמרני

א
קושיא איך היו במכת ברד בהמות הרי מתו במכת דבר

נאמר בפרשת וארא גבי מכת ברד )פ"ט, פכ"ה( "ויך הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר 
בשדה מאדם ועד בהמה ואת כל עשב השדה הכה הברד ואת כל עץ השדה שבר", ולכאורה 
צריך ביאור, דהרי גבי מכת דבר שהיתה לפני כן נאמר "וימת כל מקנה מצרים", וא"כ איך 

נאמר כאן שברד הכה את בהמות המצריים והרי הם כבר הוכחדו במכת דבר.

והנה, שאלה זו הקשה גבי מכת שחין שהיתה בין דבר לברד. וכך כתב רש"י על הפסוק 
היו  "ואם תאמר מאין  ובבהמה", מפרש:  "ויהי שחין אבעבועות פורח באדם  י(:  ט,  )שמות 
להם בהמות, והלא כבר נאמר ]במכת דבר[ וימת כל מקנה מצרים, אלא לא נגזרה גזירה אלא 
על אותן שבשדות בלבד, שנאמר במקנך אשר בשדה, והירא את דבר ה' הניס את מקנהו אל 

הבתים". 

וצריך להבין: 

א. לפני במכת ברד )ט, יט( הזהיר ה' את המצריים "ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר 
לך בשדה כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה, ולא יאסף הביתה וירד עלהם הברד ומתו", 
משא"כ קודם מכת דבר, לא מצאת אזהרה כזו. וכיון שלדברי רש"י היראים הכניסו בכל זאת 
את מקניהם אל הבתים, מובן שעשו כן מעצמן. ואם אכן כך, מדוע במכת ברד שהיתה לאחר 
מכן, כן נוצר צורך להזיהרם, והרי רם יראים הם, וכבר ראינו שהיראים דואגים הם להכניס את 

מקניהם אל הבתים, ואיזה צורך יש להזהירם על כך.

ב. במכת ברד הוכו אותם שלא יראו את ה', כי היראים הכניסום לביתם, ולכאורה מנין היו 
להם בהמות הרי בהמותיהם )של מי שלא ירא את דבר ה'( מתו כבר במכת דבר. מכך שרש"י 

לא מתייחס לשאלה זו, אף שהקשה כן לגבי מכת שחין, משמע שהיא מובנת בדרך הפשט? 

יש שתירצו )נחלת זאב ועוד(, שגם המצריים שבתחילה במכת ברד האמינו לדבר ה', במכת 
ברד נתחזק לבבם ולא יראו את דבר ה', ולכן אף שבמכת דבר יראו את דבר ה' במכת ברד לקו 
כי לא האמינו לדבר ה'. וכהוכחה לכך הוא, כי הטעם שבמשך המכות פרעה לא הסכים לשחרר 
את עם ישראל היה שלא עפ"י טעם ודעת על מנת שהמצריים ילקו, וכמ"ש רש"י על הפסוק 
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)ז, ג(: "ואני אקשה את לב פרעה": "מאחר שהרשיע והתריס כנגדי, וגלוי לפני שאין נחת רוח 
באומות עובדי כוכבים, לתת לב שלם לשוב, טוב לי שיתקשה ליבו, למען הרבות בו אותותי 
ותכירו את גבורותי". וכמפורש בקרא: "כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו", וכן כאן חיזק 

ה' את ליבם ולכן היו מצריים שבמכת דבר האמינו ובמכת ברד לא. 

במכת  לקו  הבתים,  אל  מקנם  את  שהכניסו  דבר  במכת  המאמינים  שאף  שרואים  וכפי 
שחין וזאת משום מסביר ה"משכיל לדוד": "דאע"ג דבשעת מכת דבר היו יראים את דבר ה' 
ולכך נצולו בהמותיהם מ"מ כאשר היתה הרווחה חזרו והקשו את ערפם ולכך נענשו בשחין 
שהגיעה המכה גם על מקניהם", והראיה שכך נהגו היראי ה', שהרי אפי' היראים שהאמינו הן 
במכת דבר והן בברד, רדפו עם בהמותיהם אחרי עם ישראל כשהם יצאו ממצריים, ולכך נאמר 

"כשר שבמצריים הרוג".

אמנם דוחק לומר כן, כי כל מה דמפורש בפסוק שה' הכביד את לבו הוא למען הרבות את 
מופתי ואותותי בארץ, והכא אדרבא הרי ה' ציווה שיכניסו בהמותיהם כדי שהברד יפגע רק 

ביבול, וא"כ אין טעם להכביד את לבבם. 

ויש שתירצו )ביכורי אברהם( ע"פ השפתי חכמים דהקשה למה לא הוזהרו גם לפני מכת 
דבר להניס בהמותיהם לביתם, ותירץ משום שמכת דבר הייתה מלכתחילה על הבהמות ולכן 
אין צורך להזהירן, משא"כ מכת ברד שהייתה בעיקר על היבול, לא חשו להכניסן לביתם, לכן 
הוצרך להזהירן במכת ברד שיניסו את מקנם. ולפי"ז י"ל שגם אלו שיראו את דבר ה' במכת 
הברד  ענין מכת  בליבם שעיקר  יראו, אלא אמרו  לא מפאת שלא  לכך,  ליבם  לא שמו  דבר 
פוגע ביבול ולא בבהמות, וא"כ הבהמות )של היראים במכת דבר( שנשארו בשדה ולא הכניסו 

לביתם מתו.

אך גם תירוץ זה דחוק הוא בפשט, כי כאשר הורה ה' למשה להכות את מצרים במכת ברד 
הזכיר להדיא גם את האדם והבהמה ואף יותר מכך הזכירן תחילה )ט, כב( "ויהי ברד בכל ארץ 
מצרים על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים", ואיך היה קס"ד שיהיה רק 

על היבול בלבד או שזה יהי' עיקר המכה. 

ב
ביאור שקנו מאומות העולם ודוחה זאת

ולכאורה ניתן היה לתרץ בפשטות )שזה מתאים גם לבן חמש למקרא( שאותם של היו 
שמצינו  וכפי  בהמות.  העולם  אומות  מתגרי  קנו  דבר,  במכת  מתו  ובהמותיהם  מה'  יראים 
במקרא שלפני זה גבי מכירת יוסף )בראשית לז, כה( "והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד 
וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה", משמע שהיו סוחרים שהיו באים 
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למוכרם במצרים. או י"ל שקנו מחבריהם היראים את דבר ה', כפי שמצינו כשרדפו המצרים 
אחרי בני ישראל לקחו את הבהמות מהיראים את ה'. 

רש"י  פירוש  את  מבאר  5־6(  בהערות  בשלח  פר'  )חט"ז  דבלקו"ש  כן  לומר  קשה  אבל 
על הפסוק )יד, ז(: "ויקח שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים", ומפרש רש"י: "ומהיכן היו 
הבהמות הללו אם תאמר משל מצריים הרי נאמר וימת כל מקנה מצרים, ואם תאמר משל 
ישראל, והלא נאמר וגם מקננו ילך עימנו, משל מי היו, מהירא את דבר ה'. מכאן היה רבי 
שמעון אומר כשר שבמצריים הרוג טוב שבנחשים רצוץ את מוחו". ומבאר שאין להקשות 
שהיו  משמע  מצרים",  רכב  "וכל  בפסוק  נאמר  כי  העולם  אומות  מתגרי  אלו  בהמות  שמא 
מהמצרים דוקא ולא נקנה מאומות העולם, ולכן רש"י הוצרך לפרש שהיו מהיראים. ולפי"ז, 
כך גם במכת ברד שהמכה הייתה כלפי המצריים כפי שנאמר כשה' הזהירם  )ט, יט( "ואת 
כל אשר לך בשדה כל האדם והבהמה", מוכרחים לומר שהמכה הייתה לא רק על אלו שנקנו 

מתגרי אומות העולם, אלא )ובעיקר( על בהמות המצרים. 

וכן קשה לומר שקנו מחבריהם היראים כפי שרש"י מפרש לגבי רדיפת המצרים, כי א"כ 
הו"ל לרש"י לפרש כן גם גבי מכת ברד, שהבהמות שלקו היו מבהמות שקנו אותם מחבריהם 

היראים.

וא"כ הדרא קושיא לדוכתא, מהיכן היו בהמות שנשארו בחוץ במכת ברד, אחרי שהבהמות 
של המצריים שאינם יראים את ה' מתו במכת דבר? 

ג
ג' שאלות גבי מכת ברד

ונראה לבאר בזה, בהקדים כמה קושיות ודיוקים במקראות גבי מכת ברד: נאמר בכתוב )יח 
– כא( "הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא היה כמהו במצרים למן היום הוסדה ועד 
עתה: ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה 
ולא יאסף הביתה וירד עלהם הברד ומתו: הירא את דבר ה' מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת 

מקנהו אל הבתים: ואשר לא שם לבו אל דבר ה' ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה". 

א. על התיבות "כעת מחר" מפרש רש"י: "כעת הזאת למחר, שרט לו שריטה בכותל למחר 
כשתגיע חמה לכאן ירד הברד". כלומר דנתן לו זמן מדויק מתי תתחיל מכת ברד, ויש לעיין 

מאי שנא משאר המכות שנאמר בהם מחר סתם ללא זמן מדויק אימתי.

ב. מדוע הוצרך לומר לפרעה"ועתה שלח העז", הרי נתן לו זמן מוגדר מתי תחול המכה, 
ויש עדיין זמן עד אז, ולמה הזהירן שעכשיו יכניסו את בהמותיהם לביתם, הרי יש פרק זמן 
כעת מחר. ויתירה מזו, הרי שרט לו שריטה בכותל שכשתגיע חמה לשם, רק  עד מחר ועד 
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אז ימטיר ברד, אבל עד אז הרי החמה זורחת, וא"כ מהו הצורך שכעת יאספו את אשר להם 
בשדה.

ג. "ואשר לא שם לבו אל דבר ה'", מפני מה אינו נוקט באותו מטבע לשון של הפסוק 
הקודם )שם נאמר "הירא את דבר ה'"(, שהי' לו לכתוב גם כאן "ואשר לא ירא את דבר ה'" 

וכו', ולמה נוקט בלשון אשר לא שם לבו.

ד
ביאור החילוק בין מכת ברד למכת דבר

והביאור בזה הוא: מטבע הדברים, במכת ברד מתכסים השמים בעבים עד שלא ניראת 
החמה על הארץ, אבל עד מכת ברד השמש מאירה ולכן זריחת השמש מהווה סימן טוב לקבוע 
זמן אימתי תתחיל המכה, משא"כ במכת דבר אי אפשר לזהות אימתי בדיוק מתחילה המכה, 
לכן נקט סתם למחר, ואדרבא זה מראה את האות ומופת שאף שלפני זה השמש זרחה במלוא 
תוקפה )שלכן יכלו להבחין את זמני היום ע"פ השמש ש("כעת מחר" יתחיל ברד שכמוהו לא 

היה בארץ מצרים, ולכן במכת ברד נאמר "הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד".

ומשום כך הראו היתר לעצמם להתמהמה עד הזמן שקבע ה' למחר, ורק בסמיכות לזמן זה 
יכנסו את בהמותיהם לביתם. לכן הזהירם ה' שישלחו כבר עתה, ובפשטות י"ל דכדי לאסוף 
את כל המקנה לביתם זה אורך זמן רב לכנס את כל הצאן, ובפרט אם הם נמצאים בשדה, לכן 
יעץ להם שישלחו להביא את המקנה כבר עתה כדי שלא יתפסם הברד )עיין באור החיים על 
אתר(, עפ"ז יומתק הא דנקט הפסוק "הירא את דבר ה' מעבדי פרעה", דוקא עבדי פרעה, כי 

להם יש מקנה רב, ולכן דוקא הם זקוקים יותר לשלח את בהמותיהם לבתים.

לפי זה יבואר בפשטות הלשון "אשר לא שם לבו אל דבר ה'", ואין פי' הדבר שהוא לא 
מאמין וירא מדבר ה', כי הרי במכת דבר כן היה ירא ולכן ניצל, אלא שכאן, לא שם לבו לעצת 
ה' שיכנסו כבר עכשיו את בהמותיהם, כי סבר שיכניס בסמוך לזמן תחילת המכה. משא"כ מי 
שירא את דבר ה' ושם לבו גם לכך שצריך לשלח את המקנה כבר עתה ולא עזב את צאנו, ניצל 

ולא פגעה בו מכת הברד. 

ה
ע"פ הנ"ל מיישב הקושיות דלעיל )ס"א(

ועפ"ז יש לבאר הא דהקשינו לעיל: 

א. הא דהזהירן דוקא במכת ברד ולא גם במכת דבר, משום שכאמור ישנו הבדל בין מכת 
דבר למכת ברד, דבמכת דבר לא נקבע זמן מוגדר ומדויק מתי תחול המכה, ולכן לא היה צורך 
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לזרזם להכניס את הבהמות לביתם, אבל במכת ברד שהיה זמן מדויק, הוצרך להזהירן לבל 
התמהמהו מלכנוס את מקניהם לביתם. 

ב. וכן תתורץ הקושיה הב', מנין היו בהמות במכת ברד, הרי נאמר וימת כל מקנה מצרים 
ומה שנשאר היו של היראים את דבר ה', והרי הם גם יראו במכת דבר, וא"כ אלו בהמות הכה 
הברד? ולפי הביאור דלעיל יתורץ, דהיה חילוק בין היראים גופא, שהיו יראים ששמו ליבם אל 
עצת ה' להכניסם לביתם ולכן ניצלו, לבין אותם שאמנם יראו את ה', אבל לא שמו לבם לעצת 
ה' להכניסם עתה, באומרם בליבם הרי ישנו זמן רב עד עת תחול המכה, ויותר מזה עד זמן זה 

עוד תאיר גם השמש ללא אותות מוקדמות לבא הברד. 

ו
דעת הרמב"ן בזה

אך עד כאן ביארנו את דעת רש"י, אמנם אין לבאר כן לכל הדעות, מפני שלדעת הרמב"ן 
כל הבהמות מתו במכת דבר גם הבהמות של היראים את ה', וכפי שכתב בביאורו על הפסוק 
"במקנך אשר בשדה": "התרה הכתוב בהווה, כי רוב המקנה בשדה, אבל היה הדבר גם במקנה 
נותרת  לשיטתו  וא"כ  מצרים".  מקנה  כל  "וימת  ו(  בפסוק  )להלן  שאמר  כמו  בבית,  אשר 

קושייתנו בעינה, מנין היו למצריים בהמות במכת שחין ובמכת ברד. 

ולשיטתו אפשר לבאר ע"פ הא דביארנו לעיל )ס"ב( דשמא קנו מתגרי אומות העולם, 
וכפי הידוע שבמצרים קיימו מסחר עם אומות העולם, כנאמר בפסוק )מא, נז( "וכל הארץ באו 
מצרימה לשבור". דכן יש לומר בעניננו, שקנו מן אומות העולם. ואין להקשות מהא דאמרינן 
דצריך להיות דוקא מן המצריים כדהקשנו לעיל בדברי רש"י, כי לרמב"ן יש לומר גם התם 

שקנו מן אומות העולם ולא מהיראים, ולאחר שקנו שפיר קרי "מקנה מצרים" ועצ"ע. 







הוספות



591 הוספות

חלק א - בגדר ביאת אליהו
הרב יוסף יצחק סילברמן*
מלפנים ר"מ בישיבה

א. בענין זמן ביאת אליהו

א
מחלוקת גבי זמן ביאתו כמובא ברמב"ם )ע"פ ביאור החת"ס(

כתב הרמב"ם בהל' מלכים פי"ב ה"ב וז"ל: "יראה מפשוטן של דברי הנביאים שבתחילת 
ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג. ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא ליישר ישראל 
וגו'". ואינו בא לא לטמא הטהור, ולא  אליה  ולהכין לבם שנאמר "הנה אנכי שולח לכם את 
לטהר הטמא, ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות, ולא להכשיר מי שהוחזקו פסולין, אלא 
לשום שלום בעולם שנאמר "והשיב לב אבות על בנים". ויש מן החכמים שאומרים שקודם 
ביאת המשיח יבוא אליהו. וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך שיהיו עד שיהיו". 

עכ"ל.

"הנה אנכי שולח  דכוונתו שמ"ש  ביאר דברי הרמב"ם  סי' צ"ח(  )חו"מ  ובשו"ת החת"ס 
לכם את אלי' לפני בא יום הגדול", רצה לומר שאליהו יגיע לפני מלחמת גוג ומגוג. והחכמים 
חולקים בענין מתי תיהי' מלחמת גוג ומגוג. הרמב"ם עצמו כתב שמפשוטן של דברים יראה 
יהי' לאחרי היום שיתגלה המשיח, ואליהו הנביא יתגלה לאחרי ביאת  ומגוג  גוג  שמלחמת 

המשיח לפני מלחמת גוג ומגוג.

ונמצא  ביאת משיח,  היום של  באותו  יהי'  ומגוג  גוג  מן החכמים' ס"ל שמלחמת  וה'יש 
שאליהו יגיע לפני היום דביאת המשיח )שהוא ג"כ היום דמלחמת גוג ומגוג(. עכתו"ד.

ב
יישוב מדוע אליהו צריך "ליישר ישראל וכו'" אחרי ביאת משיח

והקשה בקובץ רשימות שיעורים )להגריי"צ קלמנסון שליט"א( על מס' ב"מ )בהקונטרס 

*( שני חלקים מתוך ספר בעניני גאומ"ש שי"ל אי"ה. חלקים אלו באים בהמשך לחלק הראשון שפורסם ב"שערי 
ישיבה" חלק י' )בענין הזירוז וההכנה לגאולה(.
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בסוף הספר סימן ח'( דלפי דברי החת"ס צריך ביאור, דלסברא הראשונה דאליהו יבוא לאחרי 
וכו', דהרי כבר יהי'  ביאת המשיח, למה יהא צריך אז לאליהו "ליישר ישראל ולהכין לבם" 
מלכים,  דהל'  י"א  בסו"פ  הרמב"ם  וכמ"ש  וכו',  ישראל  נדחי  וקבץ  הביהמ"ק  שבנה  משיח 

ולמאי יהא צריך אז לפעולת אליהו לישר ישראל? ע"כ קושיתו.

ולהעיר דלפמ"ש הכרתי־ופלתי )בבית הספק יו"ד סק"י( וכן בפי' האוצר בלום )על העין 
שכתב  זה  שכל  ב((,  )מג,  עירובין  מס'  )על  הערבים  נחל  ובספר  צ"ח(  דף  לסנהדרין  יעקב 
הרמב"ם )בשם "יש מן החכמים"( שיבוא אליהו קודם ביאת המשיח הוא רק מצד בעתה, אם 
לא זכו. שאז ודאי סדר ותנאי לביאת המשיח, הוא שאליהו יבוא לבשר, וכמ"ש לפני יום הגדול 
וגו'. אבל אם זכו שימהר ויחיש הגאולה )אחישנה(, מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות לשנות 
הסדר, אזי יבוא בן דוד מבלי בשורת אליהו, ע"כ דבריהם. ומדבריהם ברור שלמדו שהרמב"ם 
עצמו מדבר מצד לא זכו. וא"כ לכאורה, כל ההלכה כולה, כולל גם הסברא הראשונה שמביא 
הרמב"ם, קאי במצב של 'לא זכו', והיינו שסדר ותנאי בתהליך התגלותו של מלך המשיח הוא 

שקודם מלחמת גוג ומגוג צריך שיהי' ביאת אליהו.

הסברא  שגם  מכיון  שהרי  שיעורים',  ה'רשימות  קושיית  מתורצת  בפשטות  הרי  וא"כ 
הראשונה שהרמב"ם מביא היא מצד לא זכו, והיינו שמצד כלל ישראל לא היו ראויים לגאולה, 
א"כ עדיין יצטרך לאליהו ליישר ישראל ולהכין לבם. והגם שלפי הסברא הראשונה כבר היה 
בביאת  שהכונה  י"ל  לעיל,  שהובא  בשאלתו  שפירט  כפי  אליהו  ביאת  לפני  המשיח  ביאת 
נדחי ישראל, אלא לביאתו בבחי'  ודאי שכבר בנה המקדש וקבץ  המשיח אינו לבחי' משיח 
בחזקת משיח, שיעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ומצוות וכו' וילחום מלחמת ה'. ולאח"ז 
יתגלה אליהו הנביא ויישר ישראל ויכין לבם כיון שכלל ישראל הם במצב של לא זכו, ולאח"ז 

יהי' מלחמת גוג ומגוג ורק לאח"כ יהי' בנין ביהמ"ק וקיבוץ גלויות.

ובאמת ב'רשימות שיעורים' שם מבאר עד"ז בשיטת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א 
הוא  זה פשוט שכן  הרי  ורק שלפמ"ש  דברי הרמב"ם באופן אחר מהחתם סופר(,  )שמבאר 

הפשט גם לפי החתם סופר1.

ולסיכום: הצורך לאליהו הנביא כשיבוא לאחרי ביאת המשיח, לדעת הסברא הראשונה 
את  בנה  לא  משיח  ועדיין  זכו,  לא  של  במצב  הם  ישראל  כשכלל  רק  הוא  כתב  שהרמב"ם 
המקדש וקיבץ נדחי ישראל ועדיין לא יישר ישראל בעצמו )בשלמות(, דאז צריכים לאליהו 

הנביא )לסייע( ליישר ישראל ולהכין ליבם.

החכמים"  מן  ה"יש  בביאור  לפי"ז  שצ"ע  אלא   )1
סוברים  הם  הרי  ס"א(  )כנ"ל  דלדעתו  החת"ס,  לשיטת 
ביאת  ואם  המשיח.  דביאת  היום  לפני  יבוא  שאליהו 

המשיח הכוונה רק לחזקת משיח, הרי שלדעתם אליהו 
תמיהה  והיא  משיח,  בחזקת  שיהי'  קודם  עוד  יבוא 

גדולה. 
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ג
יישוב ע"פ הנ"ל מהו המחלוקת בנוגע לביאת אליהו 

עוד הקשה ב'רשימות שיעורים' שם על החתם סופר, דהרי כתב הרמב"ם בפי' המשניות 
על מס' עדיות )פ"ח, משנה ז'(, דקאמר שם ר' יהושע מקובל אני וכו' הלכה למשה מסיני שאין 
אליהו בא וכו' ]ונחלקו שם תנאים מה תהא פעולת אליהו[. וכתב שם הרמב"ם: "לא נשמע 
ממשה רבינו ע"ה זה הלשון, אבל שמע ממנו זה הענין, לפי שמשה סיפר ביאת המשיח ולשון 
התורה אם יהי' נדחק וגו' ושב וגו', והגיד להם ג"כ מפי הגבורה בהקדמותיו וסיבותיו ושיקדים 
אותו האיש לישר לו הארץ והוא אליהו, והודיע להם שהאיש ההוא לא יוסיף וכו' אבל יסלק 
ויסיר החמסים בלבד. ואין בזה מחלוקת ולא הכחשה אבל נפלה המחלוקת ברעות שיסיר מה 

הם וכו'". עיי"ש.

ומבואר בדברי הרמב"ם דקיבלו ממשה רבינו ע"ה שאליהו יקדים לביאת המשיח לישר 
ע"כ  או אח"כ?  קודם המשיח  יבוא  איך אפשר שיהי' המחלוקת אם אליהו  וא"כ  לו הארץ, 

קושיתו.

מן  ה'יש  ולפי  הרמב"ם  בדברי  שהכוונה  משנת"ל  לפי  מתורצת  זו  שאלה  דגם  ולהעיר, 
החכמים' שקודם ביאת המשיח יבוא אליהו, הוא שקודם שיהי' ביאת משיח – בחי' משיח 
ודאי, יבוא אליהו, ולהסברא ראשונה אליהו יבוא לאחרי שיש מי שהוא בחזקת משיח, אבל 
וכמו  ודאי,  ביאת משיח  דהיינו  גלויות  וקיבוץ  ביהמ"ק  בנין  לפני  יבוא  אליהו  דלכו"ע  ודאי 

שקבלו ממשה רבינו ע"ה וכמ"ש הרמב"ם בפי' המשניות, וק"ל.

ב. בענין ביאת אליהו בשבת

א
קושיא מדוע חל האיסור על אליהו הרי נאמר במתים חופשי

בקובץ שיעורים )פסחים אות נ"ה( הקשה עמ"ש בעירובין )דף מ"ג, ב( דאין אליהו בא 
בשבתות, אם יש תחומין למעלה מעשרה. דהרי בודאי כאשר יבא אליהו יצאו הרבה שבויים 
בידי עכו"ם, אשר בבואו ינצלו ממות, ולמה לא יהא מותר לבוא בשבת משום פיקוח נפש. 

ע"כ ולא תירץ שאלתו ועיי"ש.

והנה יש להקשות עוד לפמ"ש בשדי חמד מערכת המ"ם )כלל ריח( מס' שער החצר בשם 
הרב נחלת בנימין והס' נועם מגדים, לתרץ הסתירה בדברי ר' יוחנן דבמס' סנהדרין )צ, ב( אמר 
מנין לתחיית המתים מן התורה מדכתיב "ונתתם ממנו תרומת ה' לאהרון הכהן", וכי אהרון 
לעולם קיים אלא מכאן לתחיית המתים מן התורה, ויתנו תרומה לאהרון לע"ל, דמזה שיתנו 
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תרומה לאהרן גם לעת"ל מוכח דס"ל לר' יוחנן שמצות אינן בטילות לע"ל. ואילו במס' נדה 
)סא, ב( אמר ר' יוחנן דמצות בטילות לע"ל?

]ויש אחרונים שתירצו שכוונת ר' יוחנן שרק בתקופה השני' מצות בטילות לע"ל, ואילו 
אהרון יקום בתקופה ראשונה. ואכמ"ל[

ותירצו שמה שאמר ר' יוחנן דמצות בטילות לע"ל זהו רק לענין מצות לא תעשה )דהרי 
בגמ' נדה שם מדבר לענין לבישת כלאים(, אבל מצות עשה אינן בטילות לע"ל, ולכן שפיר 

ס"ל לר' יוחנן שיתנו תרומה לאהרון הכהן לע"ל.

שמצות  שהסיבה  כ"ט  סימן  ב'  בחלק  עצמו  שיעורים  הקובץ  ]ולפמ"ש  דבריהם  וע"פ 
נמצא  א"כ  המצות[  מן  חפשי  נעשה  דמת  כיון  חפשי,  במתים  דכתיב  משום  הוא,  בטילות, 
שכשאליהו מת )והיינו כשיטת הרד"ק במלאכי )ג, כג( שגופו הראשון של אליהו שב אל הארץ 
ונשמתו נפרדה מגופו, ועיי"ג בשו"ת חתם סופר סימן צח, ודלא כהרמב"ן בשער הגמול שסבר 
שלא נסתלקה נשמת אליהו מגופו הקדוש(, אז נעשה חפשי מן המצות לא תעשה, וא"כ קשה 
למה אין אליהו יכול לבוא בשבת, והרי כשישוב נשמתו לגוף לא יהי' עליו מצות לא תעשה 

דיציאה מחוץ לתחום?

ב
קושיא דאין לחלק בין מצוות עשה לל"ת לעת"ל

מיהו לכאו' הרי דברי הנחלת בנימין והנועם מגדים צ"ע:

המצות  דכל  דס"ל  משמע  לע"ל,  בטילות  מצות  נדה  במס'  יוסף  ר'  לשון  מסתימת  א. 
בטילות לע"ל ולא רק מצות לא תעשה.

ב. ועוד דלכאורה איפכא מסתברא: שלע"ל יתבטלו מצות עשה ולא יצטרכו לקיים מצות 
תעשה  לא  מצות  משא"כ  השלימות,  תכלית  של  במצב  יהי'  כבר  שהעולם  היות  מעשיות, 
לעולם לא יתבטלו )כי אם יתבטלו, העולם לא יהי' בתכלית השלימות( ועד"ז הקשה בשדי 

חמד שם? 

מיהו לזה יש לתרץ, דלע"ל כשיתקיים "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", א"כ יתבטל 
הצורך ליזהר ממצוות ל"ת, ולאידך עדיין יקיימו מ"ע בימות המשיח, מכיון שעי"ז יהי' תכלית 
ושלימות דבריאת עוה"ז וכמבואר בתניא פל"ו עיי"ש. ולהעיר מב' הפירושים במ"ש בתניא 

שם, עי' בלקוטי ביאורים על התניא שם.

ממונו  שליש  עד  רק  להוסיף  צריך  מ"ע  שעבור  פסק  ס"א(  תרנו  סי'  )או"ח  הרמ"א  ג. 
בכדי לקיים המצוה, משא"כ במצות ל"ת "יתן כל ממונו קודם שיעבור על הלא תעשה", הרי 
דמצוות לא תעשה הם חמורים יותר ממצוות עשה, דאם איתא להאי סברא דלא תעשה קיל 
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מעשה, הואיל והלא תעשה יתבטל לע"ל, א"כ מדוע חמורים מצוות לא תעשה יותר ממ"ע 
לענין תשלומין.

מיהו זה ג"כ יש לתרץ, דהנה לכאורה יקשה דהרי מצות עשה דוחה לא תעשה, וא"כ הרי 
שמצות עשה הוא יותר חמור? ועי' בתניא אגרת התשובה )פרק א( שזהו מכיון שע"י קיום 
מ"ע ממשיך אור ושפע בעולמות עליונים מהארת אור א"ס ב"ה וגם על נפשו האלקית, אבל 
יותר חמורים, מכיון שע"י עבירת הלאו עושה פגם למעלה  ל"ת  הרי מצוות  לענין תשובה 
בשרש נפשו, ולכן אין לו כפרה עד יוה"כ, משא"כ במצוות עשה שאינו זז משם עד שמוחלין 

לו, והיינו משום שבביטול מ"ע האור נעדר, אבל אינו עושה פגם למעלה ועיי"ש.

]ולהעיר עוד ממ"ש בחי' ר"נ גאון )שבת קלג( שאין הפירוש שעשה דוחה לא תעשה, אלא 
שמלכתחילה כל הל"ת נאמרה רק באופן שאין בזה משום ביטול מצות עשה, אבל כשיש מ"ע, 

אין כאן לאו. ועיי"ש[.

וע"פ הנ"ל י"ל, שאה"נ מצוות לא תעשה )עתה( חמורים יותר ממ"ע, ואעפ"כ מצוות לא 
תעשה יתבטלו לע"ל מכיון שיתבטל הרע מן העולם ולא יהי' צורך למצוות ל"ת, כי לא יהי' 

שייך לעשות פגם ח"ו, משא"כ מצוות עשה שעדיין יצטרכו להמשיך תוספת אור בעולמות.

ג
ביאור באו"א מפני מה אליהו אינו יכול לבא בשבת

והנה, על קושיא הנ"ל שבס"א, אולי יש לומר דס"ל להנחלת בנימין שהפירוש במצוות 
בטילות לע"ל אינו כמ"ש הקובץ שיעורים )מצד המתים חפשי(, אלא שזה יהי' מצד חידוש 
התקופה דלע"ל, שלע"ל יתבטל החיוב במצוות כשיבוא משיח. ועפ"ז י"ל שמכיון שאליהו 
יגיע לפני משיח )וכדמבואר בעירובין מג, ב(, לכן בשביל אליהו עדיין לא יתבטלו מצוות לא 

תעשה. ושפיר קאמר הגמ' שאם יש תחומין למעלה מעשרה אין אליהו בא בשבת.

ומה שהקשה בקו"ש שמצד פיקוח נפש יהי' מותר לאליהו לבוא בשבת, אולי י"ל שכיון 
שאליהו הנביא יכול להציל השבויים באופן ניסי גם בלי שיחלל שבת ויעבור על איסור תחומין, 

א"כ שוב אסור לו לעבור על איסור תחומין. ועצ"ע קצת.

ולהעיר עוד, דלפמ"ש בשדי חמד )קונטרס דברי חכמים סימן נג( די"ל שרק מצוות עשה 
יתבטלו ולא מצוות לא תעשה, א"כ מתורץ קושיית הקובץ שיעורים, כי מצות פיקוח נפש 
)שהוא מצות עשה( יתבטל, ואילו איסור תחומין )שהוא לא תעשה( לא יתבטל. ולכן אליהו 

הנביא לא יהי' ביכלתו לעבור על איסור תחומין משום מצות פיקוח נפש.

אולם שיטה זו צע"ג, וכמו שהקשה בס' אוצרות אחרית הימים עמ' קד הערה 32 כי במס' 
נדה סא, ב מפורש שלמ"ד מצוות בטילות לע"ל שהכונה היא )לכל הפחות( למצוות לא תעשה 

שהמצוות ל"ת יבטלו.
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ג. האם סמיכה לעתיד לבוא - היא מפעולות אליהו

א
קושיית הרדב"ז על הרמב"ם

כל  הסכימו  שאם  הדברים  לי  "נראין  וז"ל:  יא(  הל'  סנהדרין  מהל'  )פ"ד  הרמב"ם  כתב 
החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם, הרי אלו סמוכים, ויש להן לדון דיני 
קנסות, ויש להן לסמוך לאחרים. אם כן למה היו החכמים מצטערין על הסמיכה, כדי שלא 

יבטלו דיני קנסות מישראל. לפי שישראל מפוזרין ואי אפשר שיסכימו כולן וכו'". עכ"ל.

וע"ע בפי' המשניות להרמב"ם )סנהדרין פ"א מ"ג( שכתב וז"ל: "ויראה לי, כי כשתהיה 
הסכמה מכל החכמים והתלמידים להקדים עליהם איש מן הישיבה וישימו אותו לראש, ובלבד 
שיהא זה בארץ ישראל כמו שזכרנו, הנה האיש ההוא תתקיים לו הישיבה ויהי' סמוך ויסמוך 
אחר כן מי שירצה. שאם לא תאמר כן אי אפשר שהימצא ב"ד הגדול לעולם, לפי שנצטרך 
שיהי' כל אחד מהם סמוך עכ"פ, והקב"ה יעד שישובו שנאמר ואשיבה שופטיך כבראשונה 
ויועציך כבתחילה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק. וזה יהי' בלי ספק כשיכון הבורא יתברך לבות 
בני אדם ותרבה זכותם ותשוקתם לשם יתברך ולתורה ותגדל חכמתם, לפני בא משיח, כמו 

שיתבאר זה בפסוקים הרבה במקרא". עכ"ל.

והקשה הרדב"ז )בהל' סנהדרין שם( על הרמב"ם וז"ל: "ומי יתן ואדע שהרי אליהו בא לפני 
משיח כמבואר בכתובים ובדברי רז"ל, והרי הוא סמוך ויסמוך אחרים לפני בוא משיח וכו'. 
ותו שאמרו במדרשות שהמשיח יתגלה בגליל ויחזור ויתכסה, ומאין לימא לן שלא יסמוך ב"ד 

בזמן שיתגלה בתחילה וכו'". עכ"ל.

ב
ביאור שיטת הרמב"ם והרדב"ז

וביישוב דעת הרמב"ם אולי יש לומר: א. הרי במס' עירובין )מג, ב( איתא: "אלא אמרינן 
לב"ד הגדול אתא, הכא נמי לבית דין הגדול אתא", הרי להדיא שקודם ביאת אליהו כבר יהי' 
ב"ד הגדול. וב. בסוף מס' עדויות כשמבאר הפעולות שעתיד אליהו לעשות, איתא שאמר ר' 
יהושע מקובל אני מריב"ז ששמע מרבו ורבו מרבו הלכה למשה מסיני שאין אליהו בא אלא 
לרחק המקורבין בזרוע ולקרב המרוחקים בזרוע. ולר' יהודה לקרב ולא לרחק. ולר' שמעון 
לומר  תנאי  מהני  חד  אישתמיט  ולא  בעולם.  שלום  לעשות  ולחכמים  המחלוקת.  להשוות 

שיבוא אליהו לחדש הסמיכה?

ואולי י"ל שהרדב"ז ס"ל כפי' הריטב"א )עירובין שם( שפי' דילמא לבית דין הגדול אתא, 
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דר"ל ללשכת הגזית מקום ב"ד הגדול כי שם יגלה תחילה. וע"ע ברדב"ז )סנהדרין פי"ד הי"ב( 
על מ"ש הרמב"ם שם: "וקבלה היא שבטבריא עתידין לחזור תחילה ומשם נעתקין למקדש". 
שם  הגדול  ב"ד  יסמוך  שהוא  ואפשר  בגליל  תחילה  ליגלות  המשיח  שעתיד  "ארז"ל  וז"ל: 
בטבריא שהיא סמוכה לגליל. ואע"פ שהיא חריבה עתה, תבנה ומשם יעלו לירושלים יראו 
עיניו וישמח לבנו אמן". עכ"ל. וה"נ י"ל דכך ס"ל להרדב"ז בפי' הגמ' שדילמא למקום ב"ד 

הגדול אתא וסמך הב"ד.

והרמב"ם ס"ל שכבר יהיו ב"ד סמוכים שם וכפשטות לשון הגמ' וק"ל.

ואולי י"ל שהרדב"ז ס"ל שמ"ש חכמים בסוף עדויות לעשות שלום בעולם שנכלל בזה שם 
לחדש הסמיכה, כי ע"י שיהי' סמיכה וב"ד, זה יגרום לתכלית השלום.

ג
הוכחה לדעת הרמב"ם ודחייתה

וכעת, ראיתי בשו"ת עדת יעקב )ח"ב סימן כ"ו( שהאריך בהנ"ל, ובסוף התשובה מביא 
ראיה לדעת הרמב"ם מתמורה )דף ח, א( שמקשה ר"ש על ר' נחמן )שס"ל שרק בזה"ז מוכרין 
בכור תם חי כי בזה"ז א"א להקריבו, אבל בזמן שביהמ"ק היה קיים לא היה יכול למכור בכור 
תם חי(, דהרי דרשינן גבי עיר הנידחת, בהמתה – פרט לבהמת בכור ומעשר שבה. שללה – 
פרט לכסף מעשר שני שבה. במאי עסקינן, אילימא בזה"ז, מי איכא עיר הנדחת, והתנן אין 
עושין עיר הנדחת אלא בב"ד של שבעים ואחד, אלא פשיטא בזמן שבית המקדש קיים. ובמאי, 
אי נימא בבעל מום, היינו בהמתה )דכהן אוכל את הבכור, וישראל את המעשר, ואין לגבוה 
חלק בהן( אלא פשיטא בתם. ואי אמרת בשלמא אית לי' זכיה בגוויה שפיר )משו"ה איצטריך 
קרא למעוטיה דליכא למידק משללה ולא שלל שמים, דהאי לאו שלל שמים, ומדאיצטריך 
קרא דבהמתה למיעוטי' ולא נפקא לן משללה, ש"מ דאית לי' כהן זכיה בגוויה מחיים ויכול 
למוכרו(, אלא אי אמרת לית לי' זכיה בגוויה, למה לי להמיעוט דבהמתה, תיפוק לי' משללה 
ולא שלל שמים, וכו' ועיי"ש. ומדקאמר הגמ' אילימא בזה"ז וכו' והתנן אין עושין עיר הנדחת 
אלא בב"ד של ע"א, שרק מכיון שבזה"ז אין ב"ד של ע"א, לכן אין דין של עיר הנדחת, אבל אם 
היה הדין שעיר הנדחת נידון בכ"ג דיינים, אזי היה אפשר להיות גם בזה"ז דין של עיר הנדחת 
משום דיש סמיכה בזה"ז )ורק מכיון שצריך ע"א, ואי אפשר למצוא ע"א משום דמפוזרין הן, 

ולכן אין ב"ד של ע"א(.

אולם לפענ"ד אין מזה ראיה, כי הרדב"ז יכול לומר שהגמ' לפי האמת קאמר, וה"ה שאם 
היה עיר הנדחת נידון בכ"ג, אלא שלא היה שייך ב"ד כי אין סמיכה בזה"ז.
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ד. בענין 'תיקו' ו'עד שיבוא אליהו'

א
קושיא מדוע התייחד אליהו לענין יישוב הספיקות בלימוד תורה 

בכמה מקומות בש"ס מצינו שהגמ' מסיימת בתיקו )ר"ת: תשבי יתרץ קושיות ואיבעיות( 
או שהגמ' מסיימת שיהא מונח עד שיבוא אליהו. וראה לדוגמא: בבא מציעא )לז, א(: "שנים 
שהפקידו אצל אחד זה מנה וזה מאתים, זה אומר שלי מאתים וזה אומר שלי מאתים נותן לזה 
מנה ולזה מנה והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו, א"ר יוסי א"כ מה הפסיד הרמאי אלא הכל 
יהא מונח עד שיבא אליהו" )וע"ע בבעל הטורים שמות )כב, ז( אם לא ימצא הגנב ונקרב – 

"ר"ת אליהו, רמז לשנים שהפקיד כו' יהא מונח עד שיבוא אליהו". עכ"ל(.

והנה לכאורה צ"ע, למה הגמ' נקטה דוקא עד שיבוא אליהו ולא עד שיבוא משיח, והלא 
גם משיח יהי' הוגה בתורה ומצות וכו', ובפשטות יהי' ביכולתו לתרץ כל הקושיות וא"כ למה  

נוקטת הגמ' תמיד אליהו?

ואולי י"ל בדוחק, שמכיון שאליהו צריך להגיע לפני משיח יום א', עי' בגמ' עירובין )מג, 
ב(, או ג' ימים, עי' פסיקתא רבתי )פרשה לה(, לכן אומרת הגמ' שכשאליהו יבוא, כבר אז יהי' 

לנו תירוץ לקושייתנו בלי צורך לחכות עוד יום עד שמשיח יתגלה.

דורות שביכולתם  וכמה ת"ח מדורי  היו כמה  לכאורה  דהרי  צ"ע,  עדיין  דלכאורה  אולם 
לכאורה לענות על כל השאלות, ולמה נקטה הגמ' אליהו דוקא? האם אליהו הנביא הוא הת"ח 

היחידי מכל היהודים שהיו ויהיו?

]וראה מלכים א' ג, יב לענין שלמה המלך: "ראה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא 
היה לפניך וגו'" ואם פנחס זה אליהו, הרי מפורש ששלמה המלך היה יותר חכם מאליהו. אלא 
שמשם אין שאלה, כי הספיקות )שבנוגע אליהם נאמרו הלשונות הנ"ל( התעוררו בזמן הגמ' 

וכו' לאחרי שלמה[.

וישבו על שאלה זו רבים ונביא כמה מהם, כדלהלן :

ב
ב' ביאורים ביישוב השאלה הנ"ל

והנפעל"ד בביאור הדברים עפמ"ש בפסקי ריא"ז בב"ק )פ"ט ה"ה אות יז( שפי' מ"ש שם 
עד שיבוא אליהו: "כלומר עד שיוודע האמת". וע"ע בטור חושן משפט סי' רסז שמפרש: "עד 

שיתברר בעדים" ועיי"ש.

וא"כ י"ל בפשטות שכל אלו הלשונות שאנו מוצאים בש"ס: "תיקו" ו"יהא מונח עד שיבוא 
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אליהו", אין הכוונה עד שיבוא אליהו דוקא, אלא כוונתם בתיקו הוא שזוהי שאלה חזקה שלא 
הי' לבעלי הגמ' תירוץ בבית המדרש, ואמרו ששאלה כזאת צריכים לחכות עד שיבוא "אליהו" 
)או חכם גדול כמותו( ויתרץ קושיות ואיבעיות, כלומר שצריך לת"ח שיברר את הדין, וכן יהא 
מונח עד שיבוא אליהו, ר"ל עד שיבוא אליהו או חכם גדול כמותו שיהי' ביכלתו לברר הספק. 

ודו"ק.

מצינו עוד הסבר בזה, והוא: כי אליהו הוא בגדר נביא, ונביא יש לו גדר כמו עד אחד, ולכן 
יהי' ביכולתו לברר של מי הוא החפץ ע"י נבואה ורוח הקודש וכו'. וגם לפי פירוש זה לכאו' 
אליהו הוא לאו דוקא, אלא ה"ה כל הנביא כמו אליהו ]וכמו מלך המשיח[ ג"כ יכול לתרץ 

הקושיות ואיבעיות.

בנוגע להסבר זה שאליהו הוא בגדר עד אחד, העירני ח"א בסיפור ששמע מאחיו הגדול 
הרה"ח רש"ב גורדון ממייפלווד ניו ג'רסי, שבצעירותו כשהי' עדיין בעיר מולדתו דוקשיץ, 
למד אצל "ר' אפרים דער מלמד" שהי' מחסידי כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע, והוא הי' חסיד גדול 
עובד אלוקים וכו', וכאשר למדו המשנה בפרק המפקיד )דף ל"ז( ושם נזכר פעמים אחדות 
יהא מונח עד שיבוא אלי', שאל אותו אחיו – אלי' הוא נביא וצדיק וכו' אבל הוא עד אחד ואיך 

יכולים לקבל עדותו של עד אחד?

ג( ושם כתוב: "שלח אורך ואמתך המה  ענהו מלמדו – תעיין בתהלים פרק מג )פסוק 
ינחוני". ופי' רש"י – שאורך הולך על מלך המשיח, ואמתך הולך על אלי' הנביא. לכן ההסבר 
הוא שאלי' לא יעיד מי השקרן כו' – רק כשיבוא יהי' אז בעולם אמת בגילוי והגנב יצעק – 
"שקר דברתי זה לא שלי – זה של חברי", והוא יעשה זה מעצמו, ווייל די וועלט וועט ווערן 

אמת'ער און ליכטיקער ]– כיון שהעולם יהי' אמיתי יותר ומואר יותר[.

ג
יש המבארים ברמב"ם שזהו משום שיתביישו מאליהו ודוחה ביאור זה 

מצינו עוד ביאור בענין זה, בקובץ שיעורים ב"ב )אות תר"מ( שכשיגיעו לפני תישבי לע"ל, 
יתביישו ממנו וממילא יודה הנתבע שהוא חייב להתובע )כמענה המלמד במעשה הנ"ל(.

ראיתי בס' ברכת אברהם עמ"ס בבא מציעא )לז, א( שרצה להוכיח בשיטת הרמב"ם, דס"ל 
כמו הקוב"ש. דהרי כתב הרמב"ם בהל' שאלה ופקדון )פ"ה ה"ד( וז"ל: "שנים שהפקידו אצל 
אחד זה מאה וזה מאתים וכל אחד משניהם אומר אני הוא שהפקדתי המאתים והשומר אומר 
איני יודע. ישבע כל אחד מהן שהפקידו מאתים כדין כל נשבע ונוטל ויתן מאתים לזה ומאתים 
לזה שהרי הוא פושע. שהי' לו לכתוב שם כל אחד על כיס שלו. לפיכך אם הביאו לו השנים 
כאחד והשלש מאות בכרך אחד ובאו ותבעו וכל אחד אומר המאתים שלי, נותן מאה לזה ומאה 
לזה והשאר יהא מונח אצלו עד עולם או עד שיודה לחבירו. שהרי הוא אומר להם כיון שראיתי 



שערי ישיבה600

שאין אתם מקפידין זה על זה והבאתם בכרך אחד, לא הטרחתי עצמי לידע ולזכור תמיד מי 
בעל המאה ומי בעל המאתים". עכ"ל.

והקשה הברכת אברהם דלכאו' למה שינה הרמב"ם ממ"ש במשנה בב"מ )לז, א( שכתוב 
שם שהשאר יהא מונח עד שיבוא אליהו?

אלא ע"כ דכוונת הרמב"ם להדגיש שמ"ש במשנה יהא מונח עד שיבוא אליהו, דאין זה 
מטעם נאמנות של אליהו שיגיד ברוח הקודש, דאז אכתי אינו אלא כעד אחד, אלא הפשט 
בהמשנה היא דכשיבוא אליהו יודה השקרן ממילא, שיתבייש להכחיש לפני אליהו, ולכן כתב 
הרמב"ם שיהא מונח אצלו עד עולם או עד שיודה אחד לחבירו, דכוונתו דכל מעלת אליהו הוא 

דעי"ז מסתבר שיודה השקרן כי יתבייש ממנו עכ"ד.

ולהעיר שלפמ"ש בשו"ת ושב הכהן )סימן ס"א( בביאור הטעם לכך שבהל' גזילה ואבידה 
)פי"ג ה"ב( כתב הרמב"ם יהא מונח עד שיבוא אליהו, ואלו בהל' שאלה ופקדון נקט הלשון 
הוא  לחבירו, שהוא מכיון שהדרך של הרמב"ם  א'  או עד שיודה  עולם  מונח אצלו עד  יהא 
להעתיק לשון הגמ', וא"כ מכיון שהגמ' במס' ב"מ )לז, ב( דימתה הציור של שנים שהפקידו 
בכרך אחד זה מנה וזה מאתים, להציור דשנים שהפקידו שתי בהמות אצל רועה בעדרו שלא 
שמניח  הוא  בהמות  שתי  שהפקידו  בשנים  שהדין  מבואר  ב(  )י"ח,  בכורות  ובמס'  מדעתו, 
הבהמה ביניהם ומסתלק ויהא מונח עד שיודה אחד לחבירו או עד שירצו לחלוק אותה, לכן 
תפס הרמב"ם גם בשנים שהפקידו מעות שיהא מונח לעולם או עד שיודה אחד לחבירו )והיינו 
ש"עד שיבוא אליהו" הוא לאו דוקא אלא הכונה שיהא מונח לעולם או עד שיתברר האמת, 
והבאתי שפי' זה ב"יהא מונח עד שיבוא אליהו", מופיע בפסקי ריא"ז על מסכת בבא קמא )פ"ט, 
ה"ה אות יז(, ועיין ג"כ באנציקלופדי' תלמודית כרך כ"ב ערך יהא מונח עד שיבוא אליהו(.

משא"כ בהל' גזילה תפס הרמב"ם לשון הש"ס דכתוב רק שיהא מונח עד שיבוא אליהו 
אבל בשני המקומות הכוונה הוא לאותו דבר, ועי"ש.

מכיון  שזהו  אליהו  שיבוא  עד  מונח  בשיהא  הרמב"ם  ששיטת  הכרח  אין  לדבריו  א"כ 
שיתביישו לשקר, אלא י"ל שהרמב"ם ס"ל )כהפסקי ריא"ז( שהכוונה ביהא מונח עד שיבוא 

אליהו הוא לאו דוקא, והכוונה היא עד שיודה א' לחברו ר"ל עד שיתברר האמת.

ד
ממשיך לבאר עוד בשיטת הרמב"ם 

בהמשך להאמור לעיל בשיטת הרמב"ם. עי' במשנה למלך )הל' אישות פ"ט ה"ו בד"ה 
ודע( שהמגיה שם הביא מחלוקת באם שייך לומר אם יבוא אליהו בספיקא דדינא, דהרמב"ם 
פ"ט מהל' יסוה"ת ה"ד ס"ל שנביא שאמר הלכה כדברי פלוני, ה"ז נביא שקר והיינו דבספיקא 



601 הוספות

דדינא לא אמרינן עד שיבוא אליהו. אבל הרמ"ז בסדר תוספות יוה"כ )דף ד' ע"ג( ס"ל דאין 
חילוק בין ס' דמציאות לספיקא דדינא. ונשאר שם בצ"ע.

ואולי י"ל שהרמב"ם ס"ל שהטעם לכך שתישבי יתרץ הוא מחמת היותו נביא, ולכן אינו 
יכול לפסוק ספיקא דדינא. אבל התוס' יה"כ ס"ל שהטעם לכך שתשבי יתרץ, הוא, מחמת 

עוצם כח חכמתו )וידיעתו(, ולכן גם בספיקא דדינא יכול אליהו לפסוק ההלכה.

אולם עצ"ע, כי הרי בכמה מקומות בש"ס מסיימת הש"ס בתיקו גם בספיקא דדינא, א"כ 
זה  הרמב"ם  שלפי  לומר  צריכים  כרחך  ועל  דדינא.  בספיקא  גם  לתרץ  יכול  שאליהו  מוכח 

שאליהו יפסוק בספיקא דדינא, יהי' מחמת כח חכמתו ולא מחמת כח נבואתו.

ונמצא שגם הרמב"ם ס"ל שאליהו יכול לפסוק בספיקא דדינא )ע"י כח חכמתו(, ודלא 
כמ"ש המשנה למלך שם ]אלא שדחוק כאמור דמאי שנא אליהו משאר הת"ח[.

]ולהעיר, שהפירוש השני והשלישי לא שייכים בספיקא דדינא רק בספק במציאות דהיינו 
אם פלוני לקח מפלוני שלא כדין או לא. שאז מכיון שאליהו הוא נביא יהי' ביכלתו לברר מה 

באמת קרה )או מכיון שיתביישו ממנו, בדרך ממילא יתברר מה קרה(. 

בש"ס  מקומות  שבכמה  מכיון  וא"כ  ההלכה,  לברר  גדול  חכם  צריכים  בדין  בספק  אבל 
מסיימת הגמ' ב"תיקו" בספיקא דדינא, א"כ לכאורה מוכח כאן כפירוש הא' ודלא כפירוש ב' 

וג' וק"ל[.

ה
ביאור הרביעי הקרוב יותר לפשוטו 

חלק  השל"ה  בשם  שהביא  יד  סי'  )סוף  דוד  שערי  בס'  "רביעי"  פירוש  ראיתי  וכעת 
תושבע"פ עמ' רמז( שכתב שדייק מדברי הנמוקי יוסף )ב"מ קיד( שאליהו הנביא אכן הוא 
חכם הכי גדול שיש לנו. ועיי"ש שהסביר זה בשני אופנים או שהוא החכם הכי גדול בעצם 
או שמכיון שפינחס זה אליהו, וא"כ בודאי שהוא יודע וקיבל כל ההלכות ממשה מסיני ויודע 

אותם יותר טוב ממישהו אחר, לכן תשבי דוקא יתרץ קושיות ואבעיות. ודפח"ח.

ולפי פירוש זה, ענין זה יותר קרוב לפשוטו מאשר הפירוש הא', כי הרי הוא יפסוק דוקא 
בספיקא דדינא מכח חכמתו, מפאת היותו ממקבלי השמועה הראשונים, ובספיקא דמציאות 

מכח נבואתו.

וא"כ אפשר לחלק בין "תיקו" לבין "עד שיבוא אליהו". לפי מ"ש בס' שערי דוד הנ"ל, 
יתרץ  ולומר שכשהגמ' מסיימת ב"תיקו", אזי הפירוש הוא שאליהו דוקא  לכאו' יש לחלק 
הקושיא, וחכם אחר אינו יכול לתרץ הקושיא )וזהו בספיקא דדינא(. אבל כשהגמ' פוסקת "יהא 
מונח עד שיבוא אליהו" )ספק במציאות(, אזי הכוונה היא כהפסקי ריא"ז )הו"ד באנציקלופדי' 
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תלמודית( "כלומר עד שיוודע האמת" ולא צריכים אליהו דוקא, אלא ה"ה כל חכם גדול שיכול 
לברר מהי האמת או נביא שיש לו רוה"ק או אדם גדול שיתביישו ממנו וממילא יתברר של מי 

שייך החפץ. כן הי' נראה לחלק.

זה אינו דאם "עד שיבוא אליהו" הוא לאו דוקא, א"כ מהיכי תיתי  אולם לאחרי העיון, 
לחדש שתשבי יתרץ הוא כן דוקא. ואם תשבי הוא דוקא, א"כ מהיכי תיתי לחלק ולומר ש"עד 

שיבוא אליהו" הוא לאו דוקא.

ו
הביאור והפי' כפי שמופיע בדא"ח

תיקו  "וז"ע  וזלה"ק:  קי"ח(,  ע'  ויחי  )ש"פ  עת"ר  בסה"מ  בזה  בדא"ח  הפי'  ראיתי  כעת 
שאמרו הפי' שהוא ר"ת תישבי יתרץ קושיות ואבעיות, והיינו לפי שאליהו הוא מבחי' דעת 
דגדלות, ולכן כשיבוא אליהו יהי' ומלאה הארץ דעה את ה', ועל כן הוא דוקא יברר כל האיבעיות 

והספיקות איזו היא הדרך הישרה כו' מה שעכשיו נשאר בשיקול הדעת כו'". עכלה"ק.

אולם באמת עדיין צ"ב, והלא בפשטות גם משיח עצמו יהי' לו בחי' דעת דגדלות, וכמ"ש 
בישעי' )י, א( "ונחה עליו רוח ה' גו' רוח דעת ויראת ה'", ולמה דוקא תשבי יתרץ כל הספיקות. 
ועוד, הרי זה יהי' ענין עיקרי של המשיח ללמד את העם וכמ"ש ודוד עבדי נשיא להם לעולם 

)ועי' בלקו"ש חל"ה ויגש(. וצ"ע.

וי"ל בזה, ובהקדים: דהנה מבואר בסה"מ תרפ"א )ע' קטו ואילך( החילוק בין משרע"ה 
ואלי' הנביא. שמשרע"ה הי' בדרגא נעלית יותר מאלי' הנביא בדרגת הנשמה, אבל מ"מ אלי' 
הנביא פעל יותר בבירור וזיכוך הגוף שלו, עד שהי' טס באויר )וכמ"ש במס' ברכות דף ד, ב(, 
ועלה השמימה, אבל משרע"ה הי' למעלה מבחי' ירידה ביש )בירור הגוף עצמו כו'( משום 

שהי' אין בעצם, ולכן בירור וזיכוך וביטול החיצוניות )ה"יש"( שייך לאלי' דוקא, עיי"ש.

והנה כתוב ברמ"ז לזח"ב ד' ע"ב ש)אלי' הנביא הי' לו בחי' הרוח כללית של בנ"י, ו(משיח 
זכה לבחי' ודרגת יחידה כללית של בנ"י. וג"כ ידוע שתורתו של משיח שיגלה טעמי תורה 

כידוע, שזהו למע' באי"ע מהתורה עכשיו, והוא ]בהתאם לדרגתו[ בחי' יחידה שבתורה.

ועפ"ז י"ל, שכיון שענינו של משיח הוא בחי' יחידה, ומה שיגלה וילמד לבנ"י הוא בחי' 
יחידה שבתורה כנ"ל, עד שהתורה דעכשיו הבל היא לפני תורתו של משיח, לכן לא יתרץ 
ובאי"ע למע'  יחידה  ודרגת תורתו שהוא בחי'  ואבעיות, מפני שא"ז שייך לדרגתו  קושיות 
מנגלה דתורה כו', כי קושיות ואבעיות הם בבחי' חיצוניות ונגלה דתורה ]ובפרט ע"פ הידוע 

דבפני' התורה לית תמן קושי' כו'[.

וע"פ הנ"ל מובן ג"כ שזה שתירוץ הקושיות ואיבעיות שייך דוקא לאלי' הנביא )ולא לחכם 
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אחר(, כי אלי' הנביא ענינו הוא בירור היש והחיצוניות כו', שזה מתאים לבירור ותירוץ קושיות 
וכו' בחיצוניות ונגלה דתורה.

ועי"ל, ע"פ המבואר בהמשך תער"ב ח"א )ע' שפז ואילך( שהאמוראים היו בדרגא של 
יצירה, ומצינו שעיקר הקושיות ואיבעיות כולל אותם שעליהם נאמר "תיקו" הם מהאמוראים, 
סה"מ  ג"כ  )ועי'  כידוע  יצירה  כנגד  הוא  ורוח  רוח,  בחי'  הוא  הנביא  שאלי'  כנ"ל  ידוע  והנה 
תרפ"א הנ"ל שאלי' ביצירה כו'(, וי"ל שלכן דוקא יתרץ הקושיות ואיבעיות של האמוראים 

מכיון ששניהם שייכים לעולם היצירה.
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ואנ"ש"  התמימים  הערות  ב"קובץ  הקשו  כן   )1
בקובץ  על מה שכתבתי  הגיליונות(  )בשער  גת  דקרית 
אהלי תורה דש"פ תולדות. והקשו עוד: "דאין להקשות 
מברכה לברכה, דאל"כ יקשה מלשון הרמב"ם סוף פי"א 
)שם( 'אם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו וקיבץ נדחי 
גלויות,  לקיבוץ  קודם  ביהמ"ק  ישראל' דמשמע שבנין 
דקודם  הנכון,  הוא  דההיפך  נראה  התפילה  ומסדר 
מתפללים 'תקע בשופר גדול כו' ושא נס לקבץ גלויותנו 
כו' וקבצנו יחד' ורק לאחמ"כ מתפללים 'ולירושלים עירך 
כו' ובנה אותה כו' אלא לאו אין מקשין מברכה לברכה, 
זו שאלה )מדוע הקדימו את  ואה"נ דגם  ש"מ". עכ"ל. 
אדמו"ר  כ"ק  מ"ש  ועיין  גלויות(,  לקיבוץ  בהמ"ק  בנין 
מה"מ שליט"א בסה"ש תשמ"ז ח"א )ע' 99 הערה 36( 
לתרץ שתלוי באם יהיו במצב של זכו אזי כבר קודם יהי' 
ועיין לקמן  עיי"ש.  ביהמ"ק,  בנין  ואח"כ  גלויות  קיבוץ 

בפרק ב' מה שהוספתי בזה בענין זה.

דשמונה  הברכות  בסידור  גדול  הדיוק  לגבי  ולהעיר, 
מברכין  למה  שהטעם  מח"א  הסבר  שמעתי  עשרה, 
הרוצה  ברכת  לפני  בהתחלת שמו"ע  הדעת  חונן  ברכת 
לעשות  א"א  הדעת  שלימות  בלי  כי  הוא  בתשובה, 

תשובה כדבעי, וק"ל.
ועד"ז יש לומר בטעם הקדמת ברכת הרוצה בתשובה 
וסלח לנו לפני ברכת גואל ישראל וברכת רפאנו, שזהו 
גדולה  וע"ד  בתשובה,  אלא  נגאלין  ישראל  אין  ע"ד 
תשובה שמביאה רפואה לעולם, וכדאיתא במס' יומא, 
ועד"ז י"ל שהטעם שברכת גואל ישראל הוא לפני ברכת 
רפאנו, כי אמיתית ענין הרפואה לא שייך בלי הגאולה, 
פורים  )קונטרס  תצוה  ואתה  בהמאמר  שמבאר  וכמו 
קטן תשנ"ב( שחולה בגימט' מ"ט ושער הנו"ן שיתגלה 
ותן  הרפואה,  ענין  הוא  והשלימה  האמיתית  בגאולה 

לחכם ויחכם עוד.

חלק ב - פרטי דינים בבנין המקדש לעת"ל

א. בענין בנין ביהמ"ק השלישי לפני ביאת המשיח

א
קושיא בנוסח התפלה היכי מקדימין בנין המקדש לביאת משיח

כתב הרמב"ם בהל' מלכים פי"א ה"א וז"ל: "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות 
והיינו  עכ"ל.  וכו'".  ישראל  נדחי  ומקבץ  המקדש  ובונה  הראשונה,  לממשלה  ליושנה  דוד 

שקודם יהי' ביאת משיח, ורק אח"כ יהי' בנין ביהמ"ק.

אבל בסדר ברכות התפילה בשמונה עשרה אנו מתפללין קודם "ולירושלים עירך ברחמים 
תשוב וכו' וכסא דוד עבדך וכו' ובנה אותה בקרוב וכו'", ורק אח"כ מתפללים "את צמח דוד 

עבדך מהרה תצמיח".

מצפים  אנו  וכי  המשיח,  למלך  הכוונה  אין  דוד"  ד"וכסא  לן  יימר  "מאן  להקשות  ]ואין 
ומבקשים שיכון כסא ריק בביהמ"ק, והא בדותא הוא"1, דא"כ מוכרח לומר שזהו לגבי מלך 

המשיח.

דעדיין אין בזה כדי תירוץ, כי:
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א. סוף סוף למה לא סידרו אנשי כנסת הגדולה את הברכה ד"את צמח דוד עבדך וגו'" לפני 
ברכת "בונה ירושלים"?

לדוכתא שבנוסח שלהם מתפללים  קושי'  הדרא  נוסח אשכנז,  לפי  לא מתורץ  עדיין  ב. 
קודם ובנה אותה בקרוב, ורק אח"כ וכסא דוד )עבדך( מהרה לתוכה, ודלא כמ"ש ברמב"ם?

ג. לכאו' אפי' את"ל שב"וכסא דוד עבדך" נכלל הבקשה לביאת המשיח כפשוטו, סו"ס 
מזה שמסיימים "ברוך אתה וכו' בונה ירושלים", ואח"כ ממשיכים לבקש "את צמח דוד עבדך 
מהרה תצמיח וגו'" משמע שעיקר מהות הברכה דולירושלים עירך הוא לבנין ירושלים ]וא"כ 
עדיין צ"ע )וכנ"ל בשאלה א'( למה לא סידרו הברכה ד"את צמח דוד עבדך" לפני "ברכת בונה 

ירושלים"?[

וע"ע בס' תורת נביאים להמהר"י חיות )בהוספות עמ' קפח בשולי הגליון( שכתב וז"ל: 
"מצאתי עתה מפורש בירושלמי פרק ה' דמעשר שני, זאת אומרת מדאמרה המשנה תנאי 
להבנות  עתיד  שביהמ"ק  מכאן  דוד,  בן  שיבוא  אימת  אמר  ולא  ביהמ"ק  שיבנה  אימת  היה 
קודם למלכות בית דוד, וכבר ידענו דבנין ביהמ"ק אי אפשר בלי נבואה )ע' זבחים סב, א( א"כ 
הרי מפורש ברמב"ם דנבואה מוקדמת למלכות בית דוד היינו ביאת המשיח, ועוד משמע כן 
מלשון הש"ס )פסחים ה, א( בשכר ג' זכו וכו' לבנין בית המקדש ולשמו של משיח, הרי דחשבו 
בהמ"ק קודם משיח". עכ"ל. א"כ קשה, הרי מהרמב"ם משמע במפורש שקודם הוא ביאת 

משיח ולאחר מכן הוא בנין בית המקדש?

ב
ביאור נוסח התפלה בשמו"ע בג' אופנים

ונלפענ"ד לבאר הקושיא הנ"ל בג' אופנים:

גדול  בשופר  ד"תקע  )בשמו"ע(  הברכה  על  התפילות  אוצר  בסידור  עפמ"ש  הא':  אופן 
גואל  בא"י  א(  הגאולה בשמונה עשרה:  על  ברכות  נתתקנו שתי  למה  לחירותנו", שהסיבה 
נדחי עמו ישראל, הוא, מכיון שהברכה הראשונה נתקנה באם כלל  ישראל. ב( בא"י מקבץ 
ישראל הם במצב של "לא זכו" ח"ו, שאז אעפ"כ מבקשים מהקב"ה "ראה נא בענינו וריבה 

ריבנו", שהקב"ה יגאל אותנו מצד פחיתת משעבדנו.

]וזהו כשיטת אדמו"ר הזקן בסידורו, שהברכה ד"גואל ישראל" הולך לא רק על הצרות 
פרטיות שבאים עלינו בכל יום, וכמ"ש רש"י מגילה )יז, ב(, אלא גם על הגאולה כפשוטו[.

ואילו הברכה ד"מקבץ נדחי ישראל" נתקנה באם כלל ישראל הם במצב של עושי רצונו, 
ואז אנו מבקשים את הגאולה מצד זכויותינו, ועיי"ש.

ועפ"ז י"ל, שבשמונה עשרה כשמבקשים קודם שיבנה ביהמ"ק, ואח"כ שיצמיח בן דוד 
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ישראל"  נדחי עמו  ד"מקבץ  וכמו הברכה  "זכו",  יהיו במצב של  ישראל  כלל  זהו אם  עבדך, 
דלפנ"ז, ואז יתקיים בנין ביהמ"ק לפני ביאת משיח.

משא"כ הרמב"ם בהל' מלכים מדבר )מצד ההלכה( באם "לא זכו", שאז יהי' ביאת משיח 
קודם בנין ביהמ"ק.

וכן בגמ' במס' פסחים י"ל, דמיירי באם "זכו" )"בזכות ג' ראשון נזכה לג' ראשון"(, ולכן 
כתב לבנין ביהמ"ק לפני ולשמו של משיח, כי מצד "זכו" יהי' בנין ביהמ"ק לפני ביאת המשיח. 
יבנה  י"ל שהטעם למה הוצרך הב"ד הקודם להתנות שאם  וכן הירושלמי במס' מעשר שני 
בית המקדש, יחזור הדבר לכמות שהיה, הוא מכיון שהב"ד הקודם חששו שאולי נזכה ויהי' 
בנין ביהמ"ק לפני ביאת משיח, וא"כ עדיין לא יהי' הב"ד דאז גדול כ"כ בחכמה ובמנין לבטל 
הב"ד הקודם, וכמ"ש התוס' יו"ט על המשנה שם. ולכן הוצרך הב"ד הקודם להתנות שכשיבנה 

ביהמ"ק יחזור הדבר לכמות שהיה2.

אופן הב': ועוד י"ל שזה תלוי באם יבוא הביהמ"ק מן השמים או באם משיח עצמו יבנה 
את הבית המקדש, והיינו שבשמונה עשרה מתפללים שהביהמ"ק יבוא מן השמים, ואזי זה 
יהי' קודם ביאת משיח. ועד"ז י"ל שהגמ' במס' פסחים מיירי כשהביהמ"ק יבוא מן השמים. 

משא"כ הרמב"ם מדבר באם משיח יבנה את המקדש ואז ביאת משיח יהי' קודם.

]ולהעיר דלאחד הביאורים י"ל דזה גופא אם יבוא מן השמים או יבנה בידי אדם, תלוי באם 
יהי' זכו או לא זכו. ואכמ"ל[.

אולם צ"ע באופן זה, דלכאו' לפי"ז נסתר ראית המהר"י חיות מהירושלמי שתחזור הנבואה 
קודם ביאת משיח, דלעולם י"ל שלא תחזור הנבואה קודם ביאת משיח, והא דיבנה ביהמ"ק 

קודם הוא מכיון שזה יבוא מן השמים, וצ"ע.

אופן ג': עוד י"ל עפמ"ש כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע באגרות קודש )ח"א ( שיהיו שתי 
בחינות בהתגלות מלך המשיח, בהתחלה משיח יבוא ויבנה את ביהמ"ק, ולאח"ז יקבץ נדחי 
ישראל, ורק אז תחזור מלכות בית דוד לשלימותה, דלפנ"ז )קודם קיבוץ גלויות( הרי אין מלך 

בלא עם ע"כ דב"ק, ועיי"ש.

ועפ"ז י"ל שמש"כ בגמ' פסחים, וכן בירושלמי, שקודם יהי' בנין ביהמ"ק ורק אח"כ ביאת 
משיח, שם הכוונה לשלב הב' בהתגלותו של מלך המשיח. ואילו הרמב"ם מדבר בשלב הא' 

דביאת המשיח שיהי' לפני בנין ביהמ"ק.

שיחות  בריבוי  שהרי  כן,  לפרש  דוחק  שקצת  אף   )2
ומכתבים מדגים כ"ק אד"ש מה"מ אודות הסדר המופיע 
והיהי'  מלך,  ועמוד  שקודם  הגאולה,  בדבר  ברמב"ם 

משיח, והוא יבנה ביהמ"ק וכו' ועפ"ז שולל את הטועים 
לומר שישנה כבר 'אתחלא דגאולה'.
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 3( בקובץ הערות התמימים ואנ"ש – דישיבת מגדל העמק, )גליון ב( מהת' ל. ח.

וצע"ק באופן זה, דבשמונה עשרה משמע שמתפללים על שלב הא' דביאת משיח: את 
צמח דוד עבדך מהרה תצמיח רק לאחרי שיש בנין ביהמ"ק. ואולי בשמו"ע מדבר כשהביהמ"ק 

יהי' מן השמים וכנ"ל באופן הב' )ועד"ז יש לתווך כל האופנים כנ"ל(, ודו"ק היטב.

ואולי יש להוסיף ולומר, שזהו דיוק הלשון בגמ' פסחים שם "ולשמו של משיח", דלכאורה 
היה צריך לומר "ולמשיח"? אלא הענין הוא שכאן מדגישים השלמות של משיח, דאין מלך 
וכמבואר  עליהם,  נק'  ששמו  מה  מלכות"  "השם  הוא  המלוכה  ענין  עיקר  ולהעם  עם.  בלא 
בלקו"ת לאדמו"ר הזקן )בשיר השירים(. ושלימות הזו יהי' לאחרי בנין ביהמ"ק וקיבוץ גליות, 

כשכל ישראל יהיו בארץ ישראל תחת ממשלת מלך המשיח.

ג
עוד ביאור והקושי בזה

גם  כן  הן בקשת צרכיו, על  ביאור3, דמכיון שברכות שמונה עשרה  ראיתי מבארים עוד 
הסדר בהן נקבע על פי דברים הנצרכים יותר. שכך הוא טבעו של עולם, שאדם מבקש קודם 
דברים הנחוצים לו ביותר. ולכן קודם מתפללים שיהי' לנו בריאות ופרנסה, ורק אח"כ שיבוא 
משא"כ  ומורגש,  גדול  היותר  חסרון  הוא  וירושלים  ביהמ"ק  שחורבן  מכיון  וא"כ  המשיח. 
יותר מהצער שיש  פחותה  בזה  הצער  והיינו שמידת  כשלעצמה,  דוד  בית  דמלכות  החסרון 
ורק אח"כ לביאת משיח.  ירושלים  לבנין  ולכן מבקשים קודם  וירושלים,  לנו מחורבן הבית 

עכתו"ד.

ולהעיר, דלפי המבואר בסידור אדה"ז )סדר תפילות מכל השנה( שאנו מבקשים ברכת 
גואל ישראל בכדי שתבוא הגאולה דלעתיד לבוא עיי"ש, א"כ לכאורה קשה לתרץ כנ"ל, כי 
מכיון שמתפללים גואל ישראל לפני ברכת רפואה ופרנסה, א"כ נמצא שגם כשמדברים על 
הדברים שאנחנו צריכים, מקדימים לבקש על הגאולה שאנחנו נמצאים בגלות ועדיין לא זכינו 
לגאולה. ואילו זה שיש בעיות בבריאות ופרנסה והקב"ה עדיין לא סידר את האבנים של בנין 

ביהמ"ק וירושלים, זה לא כ"כ חסרון.

ד
הגבורת ארי מוכיח דבהמ"ק קודם לביאת משיח ומבאר דאינו מוכרח

והנה, ראיתי בס' גבורת ארי בעמח"ס שאגת אריה )תענית דף יז( דאיתא התם בגמ', כהן 
בזה"ז שאינו מכיר משמרתו ומשמרת בית אב שלו ויודע שבתי אבותיו קבועין, אסור לשתות 
ור"י  ר"א  נחלקו  לא  דלכאורה  ארי  הגבורת  והקשה  המקדש,  בית  יבנה  שמא  השנה  כל  יין 
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אלא אם בתשרי עתידין ליגאל או בניסן אבל בשאר חדשים ודאי שלא יבנה וליכא למיחש? 
ותירץ שמכאן מוכח שבית המקדש עתיד להבנות קודם מלכות בית דוד, וא"כ כל השנה איכא 

למיחש שמא יבנה בית המקדש ורק בן דוד יבוא או בניסן או בתשרי.

ולהעיר, לפי מה שמובא בשם כמה אחרונים דכל המחלוקת באם בתשרי עתידין להגאל 
או בניסן, הוא רק באם לא זכו, אבל אם זכו יכול להיות כל השנה, וכן לפמ"ש שם שכוונת 
ר"א ור"י הוא שבכח ובזכות הענין והעבודה דניסן ותשרי עתידין ליגאל, אבל לא ח"ו שדוקא 
בחדשים אלו שייך הגאולה, א"כ אינו מוכרח ממס' תענית שבנין ביהמ"ק יהי' קודם מלכות 

בית דוד )וגם הגבורת ארי בעצמו מביא חילוק הנ"ל בין זכו ללא זכו ועיי"ש(.

ב. קיבוץ גלויות ואח"כ בנין ביהמ"ק
איתא בתהלים )קמז, ב(: "בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס". ועי' בזוהר )ח"א קלד, א( 
שמדייק מכאן שקודם יבנה ביהמ"ק לע"ל ורק אח"כ יהי' קיבוץ גלויות. ועד"ז פסק הרמב"ם 

בהל' מלכים פי"א ה"ד. עיי"ש.

אבל עי' במדרש תנחומא )נח, יא( שכתב ש"אין ירושלים נבנית עד שיתכנסו הגלויות". 
ועד"ז בסדר ברכות התפילה בשמונה עשרה אנו מתפללין קודם "תקע בשופר גדול לחירותנו 
ושא נס לקבץ גלויותנו", ורק אח"כ "ולירושלים עירך ברחמים תשוב ובנה אותה בקרוב בנין 

עולם". הרי דקודם יהי' קיבוץ גלויות ורק אח"כ בנין ביהמ"ק.

ועיין בספר השיחות תשמ"ז ח"א )ע' 99 הערה 36( שהרמב"ם פסק כפי האופן המוכרח 
ע"פ ההלכהבכל אופן, אך אם נזכה להגאולה באופן של זכו, אז קודם יהי' קיבוץ גלויות ואח"כ 

בנין ביהמ"ק. ועיי"ש.

ולהעיר, דלפמ"ש בס' אוצר התפילות על הברכה ד"תקע בשופר גדול לחירותנו", שהסיבה 
למה נתתקנו שתי ברכות על הגאולה בשמונה עשרה: א( בא"י גואל ישראל, ב( בא"י מקבץ 
נדחי עמו ישראל. הוא מכיון שהברכה הראשונה נתקן באם כלל ישראל הם במצב של "לא זכו" 
ח"ו, שאז אעפ"כ "ראה נא בענינו וריבה ריבנו" מתפללים להקב"ה שהוא יגאל אותנו מצד 
פחיתת משעבדנו, ואילו הברכה ד"מקבץ נדחי עמו ישראל" נתקן באם כלל ישראל הם במצב 

של עושי רצונו, ואז אנו מבקשים את הגאולה מצד זכותינו, ועיי"ש.

יש להמתיק את הביאור בשיחה הנ"ל, והיינו די"ל שמש"כ בתהלים בונה ירושלים ה' נדחי 
ישראל יכנס, מדבר באם כלל ישראל הם ח"ו במצב של לא זכו דאעפ"כ מבקשים ומשבחים 
שהקב"ה יבנה את ירושלים ואח"כ יקבץ הגלויות. משא"כ בשמונה עשרה שם אנו מתפללים 
באם יהי' מצב של זכו, ואז קודם יקבץ נדחי עמו ישראל ורק אח"כ יהי' בנין ירושלים. ודו"ק.

וע"ע במ"ש בקובץ פלפולים "נקדמה פניו בתודה" קבוצה תשנ"ו )ע' 942 ואילך(.
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ג. בנין ביהמ"ק דלע"ל בלילה

א
קושיא האם מועיל הלימוד בלילה בענייני בהמ"ק כביום

בשיחת מוצש"ק פ' מטו"מ תשל"ט )לקו"ש חי"ח שיחה לפ' מסעי־בין המצרים( מביא 
כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א דברי המדרש תנחומא פ' צו )יד(: "וכן אמר ר' שמואל בר אבא, 
עצמכם  תשכחו  לא  בטלין,  והקרבנות  ליחרב  עתיד  שביהמ"ק  אע"פ  לישראל  הקב"ה  אמר 
עליכם  מעלה  אני  בהן,  תתעסקו  ואם  בהן  לשנות  בהן  לקרות  הזהרו  אלא  הקרבנות,  לסדר 
כאילו בקרבנות אתם עוסקים וכו' א"ל הקב"ה קרייתה בתורה כבנינה, לך אמור להם ויתעסקו 
לקרות צורת הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו לקרות בה, מעלה אני עליכם כאלו הם 

עוסקים בבנין הבית". עכ"ל המדרש.

דברים  שני  הם  עצמו  ביהמ"ק  ובנין  הבית  בצורת  הכוונה שהעסק  בשיחה שאין  ומבאר 
שונים, אלא שהלימוד בצורת הבית הוא חלק מקיום מצות בנין בית המקדש, דע"י הקריאה 

בענינים אלו, ה"ז ממש "כאילו אתם בונים אותו".

)או  אדם  בני  ע"י  חלק  בנוי  יהי'  דלע"ל  המקדש  שהבית  שמבאר  השיחה  בסוף  ועיי"ש 
ומובן  שמבואר  עכשיו  בו  שלומדים  והחלק  הקב"ה,  ע"י  משמים  יתגלה  וחלק  משיח(  ע"י 
מה"סיפור" שבמס' מידות "מעין דברים המפורשים ביחזקאל", יהי' החלק שנבנה בידי אדם, 

והחלק ש"אינו מפורש ומבואר", יתגלה משמים ע"י הקב"ה. ועיי"ש.

והנה עיין ברש"י מס' סוכה )מא, א. ד"ה אי נמי( שמבאר שהא דאין בנין בית המקדש 
בלילה דכתיב ו"ביום הקים זהו רק בנין הבנוי בידי אדם, אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי 

ומשוכלל הוא ויגלה משמים שנא' מקדש ה' כוננו ידיך. עכ"ד.

והנה יש לעיין, האם כשלומדים בצורת הבית בלילה, שייך לומר שיש בזה משום קיום 
מצות בנין ביהמ"ק, דהרי החלק שלומדים בזה"ז קשור עם החלק של הביהמ"ק דלע"ל שיבנה 
ולא  "ביום הקים",  וכמ"ש  ביום  לבנות  יצטרכו  זה  ולכאורה חלק  וכנ"ל מהשיחה,  ע"י אדם 
יצטרך ללמוד  בנין ביהמ"ק,  בזה, דבכדי שנאמר שקיים מצות  וא"כ כמו"כ הלימוד  בלילה, 
ביום שאז שייך לומר שזהו כאילו בונים החלק שיבנה בידי אדם ושקיים מצות בנין ביהמ"ק 

מה־שאין־כן אם ילמוד בלילה דלא יצא ידי חובתו.

ב
ביאור בב' אופנים דבהמקדש דלעת"ל המעלה בלילה היא כביום

ולכאורה יש לבאר בשני אופנים:
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הלימוד  ע"י  ורק  בידים,  בגשמיות  ביהמ"ק  בנין  כאן מעשה  מכיון שאין  סוף,  א. שסוף 
פועלים קיום מצות בנין ביהמ"ק ברוחניות, א"כ בכה"ג לא נאמר הגזירת הכתוב דביום הקים 
ולא בלילה, דקפידת התורה היא רק על מעשה הקמה בגשמיות ולא על הלימוד, ונמצא לפי"ז 

שיש היכי תמצי לקיים מצות בנין ביהמ"ק גם בלילה.

ב. לפמ"ש בס' תרועת מלך )סימן ע"א( ובס' מקדש דוד )ח"א סימן א'( עפמ"ש בירושלמי 
יומא פ"א ה"א, דהקמת המשכן היתה אף בלילה דהיו שם בז' ימי המלואים י"ד עמידות וי"ג 
לעבודת  פסולה  לילה  דהקמת  אומרת  זאת  שם  ואמרינן  בלילה,  ואחת  ביום  אחת  פירוקים 
היום, ומש"ה היה צריך לחזור ולפרקו ולהעמידו ביום אחר שהעמידו בלילה, א"כ נמצא דכל 
הפסול דבנין ביהמ"ק בלילה הוא רק בבית ראשון או בבית שני למ"ד דלא קידשה לע"ל, דהרי 
ע"י הבנין צריך להתקדש המקום שיהא ראוי לעבודה, והקמת לילה פסולה לעבודת היום, 

דלגבי עבודת היום הוי כמו שאין בית כלל.

אבל לענין בית השלישי דלע"ל, מכיון דקי"ל דקידשה לע"ל, נמצא דיכול להקריב אעפ"י 
פסולה  הלילה  דהקמת  לומר  שייך  ולא  להקרבה,  כלום  מועיל  הבנין  אין  וא"כ  בית,  שאין 

לעבודת היום דלעבודה א"צ בית כלל. עכתו"ד.

וא"כ לפי"ז נמצא שכשלומד צורת הבית בלילה, דשפיר קיים מצות בנין ביהמ"ק, דהרי 
לענין הבית דלע"ל מותר לבנות בלילה, וגם אין עבודתו פסולה, וק"ל.

ורק דלפמ"ש רש"י בסוכה )מא, א( שרק בנין בידי שמים אין בו משום "אין בונין המקדש 
בלילה", אבל בנין בידי אדם אסור לבנות בלילה, א"כ משמע שלומד שאי"ז פסול, אלא שאסור 
לאדם לבנות בלילה מטעם גזירת הכתוב ד"ביום הקים" ולא בלילה, ושכן הוא פשט בהבבלי 

במס' שבועות )טו, ב( ועיי"ש. וא"כ א"א לתרץ כמ"ש האחרונים הנ"ל.

ג
קושיא בדעת רש"י מדוע המקדש דמן השמים יגלה בלילה 

דבריו  "מגיד  חז"ל עה"פ  ידוע דרשת  דהרי  הנ"ל,  והנה באמת צ"ע בדברי רש"י בסוכה 
ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל", מה שהוא עושה אומר לישראל לעשות, וא"כ מדוע הקב"ה 

יכול לבנות הבהמ"ק בלילה, והלא כתיב וביום הקים, ביום ולא בלילה?

ואולי י"ל ע"פ דיוק לשון רש"י בסוכה שם שכתב "אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי 
ומשוכלל הוא ויגלה משמים", ומשמע שבניית המקדש אכן לא תהיה בלילה, אלא שזה כבר 
קפידת  וכל  משמים.  המקדש  בית  את  יגלה  הקב"ה  שלע"ל  ורק  ביום,  היה  שזה  וי"ל  היה 
התורה היא רק על בנין חלקי המקדש ביום, אבל אילו יצוייר שהיה אפשרי לבנות את בית 
המקדש בשלימותו ביום במקום אחר, ואח"כ להעביר אותו בלילה למקומו בירושלים בהר־

הבית זה יהי' מותר. ויש לעיין בזה.
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ד. בנין בית המקדש לעתיד לבוא ע"י עכו"ם
וכו'".  המקדש  בבית  שומרים  הכהנים  מקומות  "בשלשה  מ"א:  פ"א  מדות  במס'  איתא 
וכתב התפארת ישראל )בועז ס"ק א( וז"ל: "ומה שנזכר כאן ענין השמירה בריש מסכת מדות 
שהיא רק ללמדנו תבנית כל חלקי הביהמ"ק בבנינו, ומה שייך לזה ענין השמירה, שהוא כעין 
עבודה שם. נ"ל דמשום כל עיקר לימוד מסכת זו, הוא שנשמור בליבנו תבנית ואופן בניינו, 
למען דעת באיזה אופן יבנה לעתיד וכן כתב הרמב"ם בהקדמה למס' זו, ואע"ג דבנין דלעתיד 
יבנה בידי שמים מאליו )כרש"י ר"ה דף ל, א, סוכה דף מא, א ובתוס' שם ובתוס' שבועות דף 
טו, ב(. עכ"פ להרמב"ם הנ"ל שכתב שהלימוד ממסכת זו הוא למען ידעו איך יבנוה )וכן כתב 
ג"כ רש"י ביחזקאל מג, יא(, ע"כ צ"ל דהך דתנחומא שהביא תוס' )שבועות דף טו, ב( דלעתיד 
יבנה המקדש בידי שמים, דברי אגדה היא ואין למדין ממנה )כירושלמי פ"ו דפאה(, אלא ר"ל 

שהקב"ה יסייעם בדרך נס שיבנוהו.

והא דאמרי' בשבועות )שם( דאבני בלילה או דאבני ביו"ט, ואין בנין ביהמ"ק בלילה ולא 
ביו"ט )וא"כ איך יכול להיות הבנין דלע"ל בידי אדם(, י"ל דע"י הדבור שאני.

יו"ט  דוחה  ביהמ"ק  בנין  מדאין  א(  ל,  דף  )ר"ה  רש"י  קושיית  נלפע"ד  זה,  ובלא 
חזקה  אינה  השמים(,  מן  יבוא  המקדש  שהבית  דמוכח  רש"י  כתב  זו  קושיא  )ושמחמת 
לכם  "לא  ואי משום  וגו'.  צאנכם  ורעו  זרים  ועמדו  כענין שנאמר  נכרים  שיבנוה  די"ל  כ"כ, 
דהרי  תדע  משלהם.  בבונים  רק  דהיינו  י"ל  מ"ה(,  פ"א  )כשקלים  אלקינו"  בית  לבנות  ולנו 
שלמה המע"ה, ביקש מחירם שישלח מעבדיו לסייעו בבנין הבית. ואע"ג דנכרי אסור לכנוס 
אפילו לחיל, והוא מי' מעלות )כמ"ש בפ"ק דמס' כלים(, והרי מעלות דאורייתא הן )כיומא 
פ"ו  כמ"ש הרמב"ם  לע"ל  הרי קדושת המקדש קדשה  ואף דהשתא חרב המקדש,  ב(,  מד, 
חיל  שקדושת  ס"ל  הבחירה(  בית  מהל'  )בפ"ז  לראב"ד  דהרי  ליתא,  הבחירה.  בית  מהל' 
דאמרי'  הא  וע"כ  חולק.  באין  משנה  הכסף  כתב  וכן  מדרבנן,  הוא  לשם  נכנס  נכרי  שאין 
הוא,  מדרבנן  דרק  כיון  א"כ  מדאורייתא.  מהן  שיש  ר"ל  מדאורייתא,  דמעלות  הנ"ל  ביומא 
התפארת  עכ"ד  לדרבנן".  דאורייתא  דחי  וודאי  המקדש,  לבנות  גבוה  צורך  משום   לפיכך 

ישראל.

י' בטור מלכא( דהלא אין שליחות לנכרי, וא"כ שוב איך  והקשה בס' מקדש מלך )פרק 
יקיימו מצות בנין ביהמ"ק לע"ל? עוד הקשה )בהרר"י שדה שם(, דהרי בנין ביהמ"ק צריך 
בישראל  ולא מהני אפילו  ואינו עושה לשמה,  עביד  דנפשי'  ועכו"ם אדעתי'  שיהא לשמה, 

עומד על גביו?

ולהעיר, דלפמ"ש באחרונים )ועי' צפנת פענח על הל' ביהב"ח( בגדר מצות בית המקדש 
שאין זה מצוה על הגברא אלא זהו מצוה בהחפצא שהבית המקדש יהי' בנוי', ואשר לכן גם 
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דע"י  ה"ה  א"כ  בלילה(4,  בונין  דאין  גרמא  שהזמן  מ"ע  דהוי  )אף  זו  במצוה  מחויבות  נשים 
עכו"ם יהי' מותר לבנות הביהמ"ק, דהרי לא צריכים לעשות שליח לבנין הבית, רק שיהי' בית 

המקדש. וק"ל.

הבית  שרק  י"ל  אולי  לשמה,  שיהי'  צריך  ביהמ"ק  שבנין  מלך,  המקדש  שאלת  ולענין 
המקדש הראשון הוצרך להיות לשמה, אבל אח"כ מכיון שקדושה ראשונה קידשה לשעתה 
וקידשה לע"ל, ומקריבין אע"פ שאין בית וכו' א"כ באמת לא צריכים לעשות הבית השלישי 

לשמה. ויש לעיין בזה. 

שו"ר שבמקדש מלך הנ"ל )בפ"א בהרר"י שדה( ג"כ כתב שיכול להיות דאין צריך שתהי' 
הבני' לשמה מכיון שהמקום כבר קדוש וראוי לעבודה גם בלא הבנין ועיי"ש. וא"כ לפי הנ"ל 

שפיר קאמר התפארת ישראל דיהי' מותר לבנות לע"ל הביהמ"ק ע"י עכו"ם.

אולם עי' בלקו"ש ח"ל )פר' תולדות ג', הערה *36( ושם כתוב, דזה שאין בנין ביהמ"ק דוחה 
יו"ט אינו )רק( משום האיסור שעל הגברא במעשי הבנין, כ"א מצד החפצא דביהמ"ק עצמו, 
שהרי למדוהו מהכ' )קדושים יט, ל( "את שבתותי תשמרו ואת מקדשי תיראו אני ה' כולכם 
חייבים בכבודי כו'", ומשמע לפי"ז דגם ע"י עכו"ם אסור שיהי' בנוי המקדש ביו"ט מכיון שזהו 

איסור מצד החפצא דהמקדש והיינו שלא יהי' בנוי ביו"ט. ודלא כהתפארת ישראל. ודו"ק.

ה. בענין בנין הסורג מעץ בבית המקדש

א
קושיא היכי בנו את הסורגים מעץ

או  כלל אלא  בולט  עץ  בו  בונין  "ואין  וז"ל:  ה"ט(  פ"א  בית הבחירה  )הל'  כתב הרמב"ם 
באבנים או בלבנים וסיד וכו'". עכ"ל. 

ולכאורה צ"ע במ"ש הרמב"ם בהל' בית הבחירה פ"ה ה"ג וז"ל: "לפנים ממנו סורג מקיף 
סביב גובהו י' טפחים וכו'". ופי' הכסף משנה וז"ל: "סורג מקלעות עצים ארוגות זו על גבי 
זו באלכסון כלשון מסרגין את המטות" )ועיי"ג בפי' הרע"ב על מס' מדות )פ"ב מ"ג( שכתב 
עץ  מדפי  עשויה  והיא  בחבלים,  מסורגת  כמטה  נקבים  נקבים  העשויה  מחיצה  הוא  שסורג 
ארוכים וקצרים שמרכיבין אותן זו על זו באלכסון(. הרי שבנו את הסורג מעץ, ואיך קאמר 

הרמב"ם דאין בונין בו עץ בולט כלל?

מביא  קנב(  עמ'  יו"ד  )שיחה  וביאורים  חידושים  עם  להרמב"ם  הבחירה  בית  בהל'  והנה 

4( וראה מ"ש בזה לקמן בילקוט חידו"ב בהבה"ב הערה 45. המערכת.
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קושיית הראב"ד שלשכת כהן גדול של עץ היתה )וכמו ששנינו במסכת מדות שאחת מהלשכות 
שבעזרה היתה "לשכת העץ", שהיא היתה "לשכת כהן גדול"(.

"ואין  לשונו  בדיוק  זו  לקושיא  התירוץ  את  הקדים  עצמו  לומר, שהרמב"ם  דיש  ותירץ, 
בונין בו עץ בולט כלל" וכמבואר במפרשים, שעל עצם הבניה והשיקוע של עץ בתוך הבנין אין 
איסור והאיסור אינו אלא כשהעץ הוא בולט )וניכר(. ועיי"ש שמבאר שמקורו של הרמב"ם 
)עזרת  )ד, א(, דשם מובא הכתוב ששלמה המלך בנה את "החצר הפנימית  הוא ממס' ר"ה 
גזית וטור כרתות ארזים", ואיתא ע"ז בגמרא, ששלמה  כהנים ועזרת ישראל( שלשה טורי 

"שקעי' בבנינא" ו"סיידי' בסידא", כי בזה עשה שלא יהי' עץ בולט.

ועפ"ז מתרץ שם, שאמנם לשכת העץ היתה בנויה מעץ, מ"מ לא הי' בזה שום איסור, כי 
שיקעו את העץ וסיידוהו בסיד וכו', שלא יהי' "עץ בולט". וע"פ הנ"ל היה נראה לתרץ ולומר 
דה"ה בנידון דידן לענין הסורג, דכיון שלא היה דרך בליטה )דהיינו שלא בלט מהסורגים שום 

עץ(, לכן אינו בכלל האיסור לבנות עץ בולט בבית המקדש.

31 שם שכתב שבהר המורי' שם הביא  אולם תירוץ הנ"ל אינו פשוט כ"כ, עיין בהערה 
מר"ה )שם( ש"היה נדבכין די עצי ארז בבנין הראשון ובבית שני", ומשמע שמפרש דעץ בולט 
היינו בולט מן הכותל לאויר, משא"כ כותל של עצים שרי, וכ"כ במעשה רקח שם דאם אינו 
דרך בליטה דומיא דעץ נטוע היוצא מן הארץ אלא בבנין שרי וכו', אבל בצפנת פענח שם כתב 
ש)רק( "שקעי בבניא . . סדי' בסידא" )כבר"ה שם( עושה שלא יהי' איסור בולט. וכן מוכח 
ממ"ש בלקו"ת ברכה )צט, ד( וסידור עם דא"ח )כא רע"ג( )וראה תורה אור מד, רע"א, מאמרי 
אדה"ז הנחות הר"פ ע' פח( דמרז"ל )ר"ה שם( דכורש החמיץ הוא משום שציוה לעשות נדבך 
מעצים ולא שקעי' בבנינא כשלמה, ומשמע מזה ד"עץ בולט" היינו כשהוא ניכר ונראה לחוץ, 

והיינו ושכשנראה לחוץ אע"פ שאינו בולט מן הכותל לאויר, אסור, ועיי"ש.

וא"כ לפי מ"ש הצפנת פענח ומשמעות לקו"ת וסידור, גם כותל של עצים אסור לבנות 
בבית המקדש, והדרא קושיא לדוכתא, איך בנו הסורג מדפי עץ, והרי אסור לבנות בנין של עץ 

כשהוא ניכר ונראה לחוץ5?

ב
יישוב דהאיסור חל על העזרה ולא מעבר לו 

ויש לומר הביאור בכל זה, דהנה לכאורה תקשה יותר, מדוע בכלל אינו מתייחס בהשיחה 
הנ"ל לכך שהסורג בנו אותה בעץ, ואינו מובא לא בפנים בהשיחה ולא במראי מקומות? ועל 

כרחך שהתירוץ הוא "כ"כ פשוט" שאין צורך אפילו להביאו.

5( עיין בסוגיא זו מ"ש לקמן בילקוט חידו"ב בהל' ביהב"ח הערה 37. המערכת.
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ועפ"ז נראה לומר שהרמב"ם הוה ס"ל בפשטות דבניית הסורג מעץ אינו בכלל האיסור 
דבניית עץ במקדש.

אד"ש  כ"ק  מוסיף  בו"  בונין  "ואין  השיחה  בתחילת  הרמב"ם  לשון  דבציטוט  ובהקדים, 
מה"מ בסוגריים ")בהיכל ועזרה(", וי"ל שבזה בא להזהיר דלא תקשה ממה שבנו הסורג מעץ, 

והיינו מכיון שהסורג היתה חוץ לעזרה. ולכן אינה בכלל האיסור של בניית עץ בולט.

ומצאתי בס"ד שעד"ז כתב בשו"ת אגרות משה )או"ח סימן לט( שהקשה על מ"ש בפי' 
הרא"ש )מידות פ"ב מ"ג( שהטעם שבנו הסורג הייתה להיתר טלטול בשבת, דלכאורה כל 
תבנית הבנין היה ע"פ הכתב, ואסור להוסיף שום דבר בבנין הבית ובעזרה, ואם רק עשו הסורג 
להתיר איסור טלטול דרבנן, ומדאורייתא ה"ה רשות היחיד גמור, איך עשו הסורג והרי מן 

התורה אין זה בכתב.

ותירץ שם, דצריך לומר "דבר חדש" שהאיסור להוסיף מצד הכל בכתב הוא בהר הבית רק 
בעזרת נשים ולא בחיל ושאר הר הבית, ולכן היה מותר לעשות את הסורג להתיר הטלטול. 
ועיי"ש שהביא ראיה לדבריו מזה שבנו הסורג מעץ, אף שאסור לבנות בנין של עץ, אלא ע"כ 
שרק בעזרת נשים נכלל באיסור דהכל בכתב, משא"כ חוץ לעזרה דאין אסור לבנות בנין של עץ.

ועזרה(",  ")בהיכל  בסוגריים  הרמב"ם  לשון  על  בשיחה  שהוסיף  ממה  כמשנת"ל  והיינו 
דחוץ לעזרה אין איסור לבנות בנין של עץ, וק"ל.

ובעיקר קושיית האגרות משה עיין בפי' ר' יעקב עמדין על הרמב"ם בהל' בית הבחירה 
פ"ה ה"ג, וע"ע במ"ש בספר "כוננת משרים" )עמ' רעו ואילך – תש"ס(.

ו. מקור חיוב נשים בבנין ביהמ"ק

א
דן במקור חיוב נשים בבנין המקדש בהקדים סוגיא בכתובות

וביום  שנאמר  בלילה  המקדש  את  בונין  "אין  הי"ב(:  ביהב"ח  מהל'  )פ"א  הרמב"ם  כתב 
הקים את המקדש ביום מקימין ולא בלילה וכו' והכל חייבין לבנות ולסעד בעצמם ובממונם 
אנשים ונשים כמקדש המדבר". עכ"ל. ועי' בפרק הבא דלכאורה מכיון שאין בונין את המקדש 

בלילה הוא מ"ע שהזמן גרמא ונשים פטורות, ומהו מקור הרמב"ם דחייבות6?

ונראה לפענ"ד ליישב, דהנה עי' במס' כתובות )סב, א(. וז"ל הגמ': "אורחא דמילתא כמה 
)זמן הבעל עוזב את אשתו בכדי ללמוד תורה(. אמר רב חדש כאן וחדש בבית שנאמר לכל דבר 

6( ועיין לעיל מ"ש בזה הצפנת פענח.
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המחלוקת הבאה והיוצאת חדש בחדש לכל חדשי השנה, ורבי יוחנן אמר חדש כאן ושנים בביתו 
שנאמר חדש יהיו בלבנון שנים חדשים בביתו". ופריך הגמ' "ורב נמי מ"ט לא אמר מההיא 
)דא"ר יוחנן(". ומתרצת הגמ' "שאני בנין בית המקדש דאפשר ע"י אחרים". ושוב פריך הגמ' 
"ור' יוחנן מ"ט לא אמר מההיא )דאמר רב(". ומתרצת הגמ' "שאני התם דאית לי' הרווחה".

ופי' רש"י דאית ליה הרווחה – שהיו נהנים מבית המלך ואיכא רווח ביתא לפיכך מקבלת 
מרווחין  מזונות  לה  יש  לו שכר  א' משני חדשים שכיון שיש  בבית המלך חדש  עלי' שיהי' 

ותכשיטין, אבל ת"ת מצוה דילי' הוא. עכ"ל.

וצ"ע בסוגיין:

א( מהו סברת ר' יוחנן, והלא שפיר קאמר לי' רב דשאני בנין ביהמ"ק דאפשר ע"י אחרים 
וא"כ אין הבעל צריך לעזוב את אשתו כ"כ הרבה זמן, משא"כ ת"ת, דא"א ע"י אחרים, א"כ 

למה אין מותר לו לעזוב את אשתו ליותר זמן?

ב( מאי קאמר ר' יוחנן שאני התם דאית לי' הרווחא, הלא גם במצות ת"ת מבואר בברכות 
י"ז דנשים יש להן זכות ג"כ מת"ת דבעליהן? וכן משמע מהמשך הגמ' שם בכתובות שדורש 
על הפסוק )תהלים קכז( שוא לכן משכימי קום אוכלי לחם העצבים כן לידידו שנא, דאילו 
נשותיהן של ת"ח שמנדדות שינה מעיניהם בעוה"ז ובאות לחיי עוה"ב, ומשמע מכאן ג"כ דיש 

להן שכר מסיבת גרימת המצוה דת"ת?

ב
דחיית ביאור ההפלאה

ובס' הפלא"ה שם כתב ליישב קושיא ב' דבאמת ס"ל לר' יוחנן דמצות בנין ביהמ"ק היא 
)ולכן אינו אפשר ע"י אחרים(. אולם לפי"ז צ"ב במאי פליגי' רב  מצוה דרמיא עליה דידיה 

ורבי יוחנן.

ובמצפה איתן שם כתב ליישב קושיא זו דלפי מ"ש הרמב"ם דגם נשים חייבות במצוות 
בנין ביהמ"ק, א"כ שפיר יליף מיני' ר' יוחנן לת"ת דצריך להיות ב' חדשים בביתו, מכח ק"ו 
דמה התם גבי בנין ביהמ"ק דזה מצוה דרמי עלה ואעפ"כ היו יוצאין רק חודש א' בלבנון וב"ח 
בביתו, כ"ש ת"ת דלא רמיא עלא דידה חובה דאינו יכול לצאת רק על חדש א' וצריך להיות 

ב' חדשים בביתו.

ועיי"ש שכ' ש"זה דלא כנראה מס' הפלא"ה דבנין ביהמ"ק ג"כ אינו אלא מצוה דרמיא עלה 
דידיה וכמו ת"ת. ונעלם ממנו דברי הרמב"ם" )שנשים ג"כ חייבות(.

רק  דנשים  הרמב"ם  בביאור  הבא(  בסימן  )הובא  אברהם  בס' משנת  דלפמ"ש  ]ולהעיר, 
חייבות לסעד בבנין בית המקדש בממונן, א"כ גם בעל ההפלאה יסתדר עם הרמב"ם. וק"ל[.
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ג
חקירה בגדר מצוות בנין המקדש האם היא חובת ציבור או חובת יחיד

והנה יש לחקור בעיקר הציווי של בנין בית המקדש האם זהו רק מצווה על הציבור, והיינו 
שהציבור מחויבים שיהי' להם ביהמ"ק וכמ"ש ועשו לי מקדש, או האם יש גם חובה על כל 

יחיד ויחיד.

ועיין בסה"מ של הרמב"ם סוף מ"ע מצווה רמ"ח שכתב וז"ל: "וכשתסתכל כל אלו המצות 
בנין בית  ואיש כמו  זכרם עתה שתמצא מהם מצות שהם חובה לציבור לא כל איש  שקדם 
הבחירה וכו'". עכ"ל. הרי דס"ל להרמב"ם דמ"ע דבנין בית הבחירה, היא מצוה על הציבור 

ולא על כל יחיד ויחיד.

וצ"ע דהרמב"ם עצמו פסק בהל' ביהב"ח )פ"א הי"ב( "והכל חייבים לבנות ולסעד בעצמן 
ובממונן אנשים ונשים וכו'", הרי דמצות בנין ביהמ"ק היא מצווה וחובת גברא על כל יחיד 

ויחיד?

ובלקו"ש ח"ל )תולדות ג'( תירץ וז"ל: "וי"ל שב"הכל חייבין כו' אין כוונתו של הרמב"ם 
לומר שזהו חובת גברא אלא שהוא דין בחפצא דהמקדש, וכעין דין הסמוך באותה הלכה: "אין 
מבטלין תינוקות של בית רבן לבנין" דאף שכתבו כבר בהל' ת"ת )פ"ב סה"ב( חזר וכפל הדין 
כאן ללמדנו שמה שאין מבטלין תינוקות של בית רבן הוא לא רק מחמת חיוב ת"ת שאינה 
נדחה אפילו בשביל בנין ביהמ"ק, אלא שזהו דין בבנין ביהמ"ק, שגם מצד ביהמ"ק אין מקום 

לבטל תשב"ר לבנין )ובפרט את"ל שהלימוד של תשב"ר מסייע בקיום בנין הבית(.

שאינו  ונשים",  אנשים  ובממונם  בעצמם  ולסעד  לבנות  חייבין  ד"הכל  בהדין  הוא  עד"ז 
חובת גברא לקיים מצוות ועשו לי מקדש )שעל הציבור( אלא שהוא חיוב מצד המקדש, שגדר 
בנין המקדש מחייב שבנינו יהי' ע"י הציבור "ועשו" עשיית כלל ישראל )ולכן שייך זה לכל 

ישראל, אנשים ונשים(". עכ"ד7.

והיינו שהטעם שנשים חייבות במצות בנין בית המקדש הוא היות שזהו מצווה על הציבור, 
וכה"ג גם נשים חייבות אף במ"ע שהז"ג. וע"ע בספר משנה הלכות )חלק ו' עמ' שכו( בזה.

ה
 ע"פ החקירה דלעיל מיישב הסוגיא הנ"ל 

ומציין מקור לדברי הרמב"ם הנ"ל 
ועפ"י כהנ"ל יש לבאר דבהא פליגי רב ור"י, והיינו שרב ס"ל כמבואר לעיל בלקו"ש שגדר 

7( וראה גם לקו"ש חי"ח ע' 415 הערה 36.
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מצות בנין ביהמ"ק הוא מצוה על הציבור ולא חובת גברא, ולכן אין ללמוד כמה זמן צריך הבעל 
להיות בביתו ממצות בנין ביהמ"ק, דשאני בנין ביהמ"ק דאפשר ע"י אחרים ולכן צריך הבעל 

להיות בבית ליותר זמן.

אבל ר"י הוא סבירא לי' כמ"ש בספר הפלאה דמצות בנין ביהמ"ק הוא חובת גברא. ובאמת 
נשים יהיו פטורות ממצווה זו וכמ"ש בספר ערוך לנר )יבמות ו, א(, והמרחשת )ח"א סימן כ"ב 

אות ה( לדעת תוס' קידושין.

וגו'", שהביא רב הוא מכיון "דשאני  והא דלא יליף ר"י מהפסוק ד"לכל דבר המחלוקת 
התם דאית לי' הרווחה", והיינו דשם יש לאשה רווח ביתא בגשמיות וכמו שפרש"י "מזונות 
מרווחים ותכשיטין", משא"כ בת"ת מצוה דילי' הוא ר"ל שהיא לא מרגישה שיש לה רווח מזה 

שבעלה יושב ולומד יותר זמן ולכן אין ללמוד ת"ת מעבודה בבית המלך, רק מבנין ביהמ"ק.

ולפי הנ"ל יוצא דמקור הרמב"ם דנשים חייבות בבנין ביהמ"ק הוא ממסכת כתובות )סב, 
א( "שאני בנין ביהמ"ק דאפשר ע"י אחרים" וכנ"ל. ודו"ק.

ז. בגדר חיוב נשים בבנין ביהמ"ק

א
 קושיא מדוע חל חיוב בבניה על הנשים 

הרי זו מצווה שהזמ"ג ומביא כו"כ ביאורים
כתב הרמב"ם בהל' ביהב"ח פ"א הי"ב: "אין בונין את המקדש בלילה שנאמר וביום הקים 
את המקדש ביום מקימין לא בלילה וכו' והכל חייבין לבנות ולסעד בעצמם ובממונם אנשים 
והלא  ביהמ"ק,  בנין  במצות  חייבות  נשים  למה  וצ"ע  עכ"ל.  וכו'".  המדבר  כמקדש  ונשים 
מכיון שאין בונין את המקדש בלילה )עיין לעיל פרק ג' ס"ב(, הוי מ"ע שהזמן גרמא ונשים 

פטורות?

ובכסף משנה שם כ' דמקור הרמב"ם הוא דכתיב ויבאו הנשים על הנשים וכו' וכתיב וכל 
אשה חכמת לב בידיה טוו עכ"ל. וצ"ע, דאפשר הן עשו בעצמן ומהו הראיה דהן מחויבות?

ובשו"ת בית יצחק )או"ח סי' ג( כתב לתרץ שהרמב"ם ס"ל כדעת ר"ת והמרדכי דנשים 
דהן  לאו  אי  היריעות,  בטוויית  ה"ה  דלפי"ז  חייבות.  ואינן  הואיל  הציצית  לקשור  אסורות 
חייבות היאך טוו עכתו"ד. ועדיין צ"ע בהכסף משנה שלא הביא מקור שהנשים חייבות בבנין 

ביהמ"ק, כ"א דחייבות בהטוויה. ואפשר דס"ל דלא בעינן ציווי מפורש לזה, ועצ"ע.

ובשו"ת מנחת אלעזר )ח"ב סי' מ"ז( תירץ בכוונת הכסף משנה שזהו גזירת הכתוב שהתורה 
גילתה בזה שגם נשים חייבות אע"פ שמ"ע שהז"ג הוא והוי כמו מצה והקהל, עכ"ד.
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אולם עי' בס' מנחה חדשה על החינוך )מצוה צ"ה( שדחה תירוץ זה "דא"כ מדוע לא נזכר 
בסוגיא דקידושין דף לד. מצות בנין ביהמ"ק בהדי מצות שנשים חייבות בהו אף דהוי מ"ע 

שהז"ג לעולם". עכ"ל.

ב(.  )ד,  ב"ב  ממס'  הוא  הרמב"ם  של  שמקורו  ר"ל  ח'(  )אות  הנ"ל  יצחק  בית  ובשו"ת 
שמקשה שם ובבא בן בוטא היכי נתן עצה להורדוס לבנות ביהמ"ק הרי אמרו מפני מה נענש 
דניאל כו' ומשני שאני עבדים דאיחייבי במצוות. ולכאורה קשה הרי בנין ביהמ"ק הוי מ"ע 
בבנין  חייבין  ועבדים  דנשים  ע"כ  הגמ' שם, אלא  תירץ  ומה  פטורות  ועבדים  ונשים  שהז"ג 

ביהמ"ק וכהרמב"ם ז"ל. עכ"ד.

דאין  כד(,  אות  )שם  זו מוכרחת לפמ"ש בהקובץ שיעורים  ראיה  אין  דלכאורה  ולהעיר, 
הכוונה בהגמ' לחלק אם הוא חייב במצוה זו או לא, אלא אם הוא חייב במצוות בכלל, דמקרי 

אחיך במצוות.

ועיי"ש שהביא ראיה לזה דאל"כ )וכוונת הגמ' לשאול אם הוא חייב במצוה זו(, א"כ יהי' 
גם ראיה מהגמ' דבני נח לא נצטוו על הצדקה, דהרי נבוכדנצר היה חייב לעשות צדקה, עיי"ש 

בסוגיא. ויהי' דלא כחי' הר"ן )בסנהדרין נז( עיי"ש, וצ"ע.

ב
ביאור האחרונים שאין הכוונה שהתעסקו ממש בבנייתו

ובקהילות יעקב )שבועות סי' ט( תירץ שמלשון הרמב"ם מבואר שאין המצוה בבנין לחוד 
אלא ג"כ "לסעד בעצמן ובממונם" בכלל זה כריתת העצים והבאתן, אריגת היריעות ועשיית 
האבנים, וכל אלו ודאי כשר גם בלילה דרק על הקמתו אמרה תורה וביום הקים ביום אתה 
מקימו וכו' והמצוה דבנין ביהמ"ק הוא ודאי גם על כל ההכנות השייכים לצורך ביהמ"ק וזה 

נוהג גם בלילה, ומש"ה אין זה מ"ע שהז"ג. עכ"ד.

ואפשר לומר דזהו נמי כוונת הכסף משנה דמכיון שרואים שהנשים מחוייבות בהטוויה 
דזמנה הוא אפילו בלילה, א"כ הרי אין מצות בנין ביהמ"ק נחשב למ"ע שהז"ג ושפיר חייבות 

במצות בנין ביהמ"ק.

וע"ע שם שכ' דאע"פ שאין בונים המקדש בשבת ויו"ט וא"כ הדרא קושיא לדוכתא דהוי 
מ"ע שהז"ג דאסור לטוות בשבת ויו"ט, י"ל דשאני שבת דאין מניעת המלאכה מחמת הזמן 
אלא מחמת קדושת היום ואריה דאיסורא רביע עלי' ואין זה הפקעה בעצם קיום המצוה. ולכן 

לא מקרי מ"ע שהז"ג עכתו"ד וכ"כ בס' אפיקי מים )סימן טו הערה 3(.

אלא דצע"ק בזה דהא בפ' ויקהל כתיב אך את שבתותי וגו' ופירש"י אך למעוטי מלאכת 
המשכן וע"ע יבמות )דף ו(. וא"כ אינו מוכרח דרק מחמת איסור שבת דרביע עלי', כ"א י"ל 

שבדרשה זו גילתה התורה דשבת לאו זמן בנייה הוא, וצ"ע בזה.



619 הוספות

ובס' משנת אברהם כתב לתרץ דאה"נ שגדר החיוב לנשים הוא רק לסעד בממונן, ומקור 
הרמב"ם הוא מאבות דר' נתן פי"א. וז"ל: "ולנשים מנין שנא' איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה 
לתרומת הקודש לטפלים מנין שנא' ויכלא העם מהביא עכ"ל וכאן לא נאמרו הדברים לענין 
נאמרו  ממש  מלאכה  דלענין  לפרש  א"א  דהא  נדבות,  לענין  אלא  ממש  שבמשכן  מלאכה 
הדברים דאיך טפלים יכולין לעסוק במלאכת המשכן, והא כתב רש"י בסנהדרין ס"ט איש איש 
ממלאכתו אשר המה עושים דבצלאל הוי בר תליסר דאיש כתיב פרט לקטן, אלא הכונה שגם 
הקטנים משתדלים לאסוף לנדבת המשכן, והא דאמר' בשבת קמ"ט אין מבטלין תינוקות של 

בית רבן אפילו לבנין ביהמ"ק, ג"כ הפי' שאין מבטלין תינוקות לאסוף לטובת הבנין". עכ"ד.

וצע"ק בתירוץ זה כי מסתימת לשון הרמב"ם דלא חילק להדיא בזה, משמע דגדר החיוב 
לנשים הוא גם בבנין עצמו ולא רק בממונן. וצע"ק.

ג
קושיא בדברי הערוך לנר מדברי הרמב"ם ומיישב זאת 

ובס' ערוך לנר )יבמות ה, ב( בתוד"ה טעמא באמת תפס בפשיטות דמצות בנין ביהמ"ק 
אינה נוהגת בנשים דהוי מ"ע שהז"ג, עיי"ש. וצ"ע דהלא הרמב"ם כתב מפורש דנשים חייבות 

במצות בנין ביהמ"ק?

והנלפע"ד ליישב הערוך לנר בס"ד, הנה עי' בס' מחרשת )ח"א סי' כ"ב אות ה'( שכתב 
שכל הג' מצות שנצטוו בנ"י בכניסתם לארץ כולן אינן נוהגת בנשים. והקשה מדעת הרמב"ם 

כנ"ל.

ותירץ שהרמב"ם ס"ל כדעת הטורי אבן )חגיגה טז, ב. מגילה כ, ב( דזמן גרמא לא הוי רק 
במצוה שקבוע לה זמן מסוים וכשעבר זמנה אזדא לה המצוה לגמרי ואין לה תשלומין כמו 
אלא  מתבטלת,  אינה  שהמצוה  בכורים  ומצות  סמיכה  מצות  משא"כ  וכדומה,  וסוכה  שופר 
דחוזרת לחיובה והלילה אינה אלא מפסקת לקיומה שהרי המצוה אינה אלא פעם א' לעולם 
שאם עשה המצוה מאתמול פקע מיניה המצוה לגמרי ואם לא עשהו אתמול האי מצוה גופא 
שהיה חייב אתמול חוזרת ונעורת היום, ולא דמי לציצית ותפילין דחשיבי זמ"ג למ"ד דאין 
יום א' תשלומין  זה בגדר הפסק אלא מבטלת לגמרי דאין  נוהגת בלילה דהתם הלילה, אין 

לחברתה ובכל יום איתנהו חיוב בפ"ע. לפיכך רק שם הוי מ"ע שהז"ג.

כ' בס' מחרשת דה"ה לענין בנין ביהמ"ק שאין חייבין לבנותו אלא פעם א',  ולפי הנ"ל 
ואם יבנה בלילה אין צריך לבנותו שוב ביום, נמצא שאין הלילה מבטלת המצוה אלא מפסקת, 
ואותה המצוה גופא מאתמול חוזרת למחרת, ולכן הוי מ"ע שאין הז"ג. עכתו"ד. וע"ע שם 

דכתב שכל זה הוא דלא כדעת התוס' בקידושין )כט, א. ד"ה אותו( ועיי"ש.
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וע"פ הנ"ל י"ל דהגם ששיטת הרמב"ם הוא שנשים חייבות במצות בנין ביהמ"ק וכמ"ש 
בטורי אבן, אבל שיטת התו' אינו כן וכמ"ש בס' מחרשת. ולכן שפיר הקשה הערוך לנר על 

תוס' במס' יבמות לשיטתו במס' קידושין. ודו"ק.

אולם עי' במס' יבמות )דף ו(. דפריך הגמ': "נגמר מבנין ביהמ"ק דלא דחי' ל"ת דמחמר". 
ולכאורה קשה, אי סבירא לן דבנין ביהמ"ק אינה נוהגת בנשים, א"כ מאי פריך הגמ', והלא 
שאני בנין ביהמ"ק דהוי עשה שאינו שוה בכל ולכן לא דחי' ל"ת לחודי', אלא ע"כ דבאמת נשים 

חייבות במצות בנין ביהמ"ק והוי מ"ע ששוה בכל. שו"ר שכ"כ ראיה זו בס' מעשי למלך.

ד
ביאור השו"ת שואל ומשיב 

ובשואל ומשיב תנינא ח"ג )סי' פ"ט( כ' לתרץ לפמ"ש ביד שאול )יו"ד סי' ר"ס( דלכך אין 
מצות מילה נחשב לז"ג, דלא שייך טעם הפטור שהיא משועבדת לבעלה, כיון שבעלה חייב 
במילת הבן, וא"כ היא עשתה מה שבעלה מצווה, וה"נ בנין ביהמ"ק שהכל חייבין לבנותו ואם 

היא לא תעשה, חייב הבעל, ולכן לא שייך בזה מ"ע שהז"ג. עכתו"ד.

וצ"ע בהדמיון למילה, דהלא שאני מצות מילה שהמצווה היא רק מעשה ופעולה א' על 
הבן, ובזה שייך לומר שכשהיא עושה פעולת המילה, הרי היא עושה מצות הבעל.

משא"כ בנין ביהמ"ק הרי זה דורש הרבה פעולות, ומכיון שהכל חייבין וכמו שהבעל חייב 
כן חייבת האשה, א"כ אין בעשייתה לפטור מצות בעלה )לומר שכיון שהאישה עזרה בבנין 

ביהמ"ק א"כ ממילא בעלה לא צריך לעזור ג"כ(.

וא"כ שפיר שייך סברת היד שאול שהיא משועבדת לבעלה דאפי' אם היא תעשה מלאכה, 
לא תפטור בעלה, וצ"ע. וראה לקו"ש ח"ל )תולדות ג'( ודו"ק. 
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ליקוט חידושים וביאורים מתורתו של 
משיח בהלכות בית הבחירה להרמב"ם

- חלק א' -

נערך ע"י הרב חיים הלל שפרינגר 
משגיח בישיבה

 

". . עפי"ז נמצא שהלימוד של הלכות בית הבחירה אינו רק כדי לדעת כיצד 
ע"י העסק בהלכות  בנינו עכשיו,  לחיוב  גם  נוגע  זהו  לבנותו לעתיד, אלא 

אלו, על ידי 'שאלו שלום ירושלים'". 
]חידו"ב בהלכות בית הבחירה, עמ' ז[

"לימוד צורת בית שני נוגע למ"ע לדורות של בנין בית הבחירה". 
]הערת כ"ק אד"ש, לקו"ש חכ"א עמ' 159[

הקדמה 
לאור הוראתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בדבר לימוד ענייני בית הבחירה – 
שעי"ז "אני מעלה עליהם כאילו עוסקים בבנין הבית", הננו מגישים בזה לקט מביאורי כ"ק 
אד"ש מה"מ על הלכות בית הבחירה, שקטעים ממנו יצאו לאור בקובצי "הערות התמימים 

ואנ"ש" דישיבתנו בשנתיים האחרונות. 

יופיעו  בהמשך  ובעז"ה  א',  לפרק  מהביאורים  חלק  ומכיל  א'  חלק  הינו  שלפנינו  הלקט 
ליקוטים לגבי שאר הפרקים, ועוד חזון למועד.  

בלקט זה נעשה מאמץ להקיף ככל היותר את הביאורים בנושא זה הפזורים בתורתו של 
משיח, ומכלול כתביו: ליקוטי שיחות, שיחות קודש, מאמרים, אגרות קודש, מענות קודש 
וכו', וכל מה שעלה בידנו ללקט. בגוף הלקט הבאנו את הלכות בית הבחירה להרמב"ם, עם 

הפניה לביאורים וחידושים דכ"ק אד"ש המופעים כהערות בשולי הגליון.

האמיתית  בגאולה  בימינו  במהרה  בית המקדש השלישי  בבנין  לראות  שנזכה  רצון  ויהי 
והשלמה. אכי"ר.
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הבחירה  בית  הלכות  את  פותח  שהרמב"ם  בכך   )1
של  וציווי  חיוב  שישנו  ומגלה,  מרמז  הוא  זה,  בפסוק 
בית  הל'  ולימוד  בדיבור,  ואפילו  וכו'  שלום'  'שאלו 
מצווה  ישנה  שהרי  זה.  בכלל  עבודה  וספר  הבחירה 
עשה  מצוות  וזו  בתוכם',  ושכנתי  מקדש  לי  'ועשו  של 
לדורות, המוטלת על בנ"י. ובמילא – כאשר אי אפשר 
)בפועל,  בהם  תלויים  מסיבות שאינם  בפועל,  לקיימה 
'מפני  והוא   – בהם  תלויה  כן  העיקרית  שהסיבה  אף 
חטאינו' כו'(, הרי חל עליהם החיוב להתעסק 'בקרייתה' 

שעי"ז 'כאילו אתם בונים אותו'. 
ואף שבניין בית הבחירה הוא ממצוות שהם חובה על 
הציבור, ולא על כל יחיד ויחיד )סהמ"צ לרמב"ם בסוף חלק 
)הל' ביהב"ח פ"א  המ"ע(, מכל מקום, הרי כתב הרמב"ם 

הי"ב( 'הכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם אנשים 

ונשים'. ]לקו"ש חח"י, עמ' 415, ובהערות 36-37[
המובא  הפסוק  את  הרמב"ם  הביא  לא  זו  ומסיבה 
)ר"ה ל, א. סוכה מא, א( 'מנלן דעבדינן זכר למקדש  בגמ' 
שנאמר )ירמי' ל, ז( 'ציון היא דורש אין לה' – מכלל דבעי 
דרישה' – כי בכך מדגיש הרמב"ם שיש כאן חיוב נפרד 

של 'שאלו', לא רק בתור 'זכר' למקדש. ]שם עמ' 416[
* * *

קיום מצוות בנין הבית ע"י העיסוק בלימוד הל' בית 
הבחירה, הוא כשהלימוד הוא כפי הסדר שכתב הרמב"ם 
– כולל ומתחיל ע"ד המשכן שעשה משה, גלגל, שילה 
וכו'. ]לקו"ש חכ"א עמ' 150, ובהערה 39. ועיין בביאורים על 

הפסקה 'וכבר נתפרש בתורה' וגו', שבהלכה א' בפרק זה[

ספר  ב)תחילת(  נמצאים  הבחירה  בית  הלכות   )2
הוא  במקדש  הענין  עיקר  הרמב"ם  לדעת  כי  עבודה, 

עבודת הקרבנות. ]לקו"ש חכ"א עמ' 242, 262 הערה 9[

3( הרמב"ם קורא להלכות המקדש בלשון 'הבחירה' 
אף שלדעתו המצווה לבנות ביהמ"ק הוא 'לעשות בית 
כדעת  ולא  הקרבנות',  בו  מקריבים  מוכן  להיות  לה' 
הרמב"ן שעיקר המצווה הוא על מנת שזה יהי' המקום 
המקדש  שבבית  משום  ה',  בחר  כי  שכינה  תשרה  בו 
ישנם שני ענינים. א. 'בית המקדש' – הוא ענין הקדושה 
שבו, ב. 'בית הבחירה' – הוא מצד הבחירה של הקב"ה 
בו, ולדעת הרמב"ם עיקר מעלת המקדש היא רק מצד 
בחירת הקב"ה במקום זה – וזה מה שמדגיש הרמב"ם 
בקראו להלכות אלו בלשון 'הבחירה' )ועיין לקמן בהע' 

.)5
טעם  מצד  לא   – היא  זה  במקום  הקב"ה  בחירת 
כלשהו, ואדרבה – היא בחירה 'חפשית', שאינה תלויה 
בחירה  אלא  הבחירה,  את  המכריחות  וטעם  בסיבה 
בו  המקום  יהי'  ששם  הקובעת  בדבר  תלויה  שאינה 
זו בחירה שאינה מוגבלת במידה  ולכן  תשרה השכינה, 
ושיעור, והיא ענין תמידי – כי הוא נבחר ע"י הקב"ה. 
בו  המקום  זהו  ה',  בחר  בו  המקום  וזהו  היות  ובמילא, 
יקריבו את הקרבנות, והקב"ה כביכול בחר מקום לשכון 
וזהו הדגש בלשון הפסוק  'זאת מנוחתי עדי עד',  בו – 
 – 'בו'   – שם',  שמו  לשכן  בו  אלוקיך  ה'  יבחר  'אשר 
 ,93 91 הערה  ]לקו"ש חי"ז עמ'  הבחירה במקום זה דוקא. 
חי"ט עמ' 143, חכ"ד עמ' 83, חכ"ח עמ' 178 הערה 50, חכ"ט 

עמ' 159, ועיין בהערה הבאה[

ועיין לקמן בביאור דעות הרמב"ם והרמב"ן.
* * *

של  החפשית  בחירתו  מצד  היא  אמיתית  בחירה 
ובזה  הנבחר.  בדבר  שיש  מעלות  בגלל  ולא  הבוחר, 
חפשית,  בחירה  היא  שהבחירה  מכיון  א.  ענינים.  שני 

שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך1

ספר שמיני והוא ספר עבודה, הלכותיו תשע וזהו סידורן:

הלכות בית הבחירה2, הלכות כלי המקדש והעובדים בו, הלכות ביאת המקדש. הלכות איסורי 

הלכות  המוקדשין.  פסולי  הלכות  ומוספין.  תמידין  הלכות  הקרבנות.  מעשה  הלכות  מזבח. 

עבודת יום הכיפורים. הלכות מעילה.

הלכות בית הבחירה3

יש בכללן שש מצוות. שלש מצוות עשה ושלוש מצוות לא תעשה. וזהו פרטן:
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נצחית  בחירה  היא  מסוימות,  מעלות  בגלל  ולא 
בדבר  חסרון  כשישנו  ב.  שינויים.  ללא  ותמידית, 
קטן.  או  גדול  הוא  החסרון  אם  משנה  זה  אין  הנבחר, 
מיוחדת  בחירה  בו  שיש  במזבח  וביחוד  במקדש,  ולכן 
הבחירה(  בית  מהלכות  פ"ב  )בריש  הרמב"ם  וכלשון 
"המזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנין אותו ממקומו 
לישראל",  לעולה  מזבח  "וזה  בפסוק  ומודגש  לעולם", 
)בהלכות  שחיטה'  של  'כסכין  קטנה,  פגימה  אפילו 
]160 ]לקו"ש חכ"ט עמ'  י"ד־ט"ו־ט"ז(, פוגמת את המזבח. 

בית  'לבנות  מצוות  את  כאן  מונה  הרמב"ם   )4
שענינה  כללית,  מצווה  לכאורה  שהיא  אף  המקדש', 
הוא 'ושכנתי בתוכם', ומצווה כללית אינה נמנית במניין 
המצוות )לרמב"ם. ועיין שרש ד' בסהמ"צ להרמב"ם ונ"כ שם. 
יש המתרצים לכאורה מדוע לא מנה הרמב"ם  ומהאי טעמא 

כאן ובסהמ"צ שלו את מצוות עשיית הארון – כי זוהי מצווה 

כללית – דהשראת השכינה( אמנם – בניין ביהמ"ק יש בו 

עוד ענינים, ההקרבה וכו', והם הם שנמנים כאן. ]ממכתב 
כ"ק אד"ש, לקו"ש ח"ד עמ' 1346 ואילך. חידו"ב בהבהב"ח סי' 

בביאור  בהרחבה  כאן  ו'  להלכה  בביאורים  וראה  ב',  אות  יו"ד 

ענין זה – מדוע הארון לא נמנה במניין המצוות[

אף  הבחירה',  בית  'הלכות  הוא  הלשון  בכותרת   )5
המקדש',  בית  'לבנות   – המצווה  את  כותב  שבהמשך 
המקדש,  )כלי  הבאות  ההלכות  את   – מזה  ויתירה 
ומביא  'המקדש',  בלשון  הרמב"ם  קרא  מקדש(  ביאת 
הרמב"ם  מראה  ובכך  מקדש'.  לי  'ועשו  מהפסוק  ראי' 
בחירת  הוא   – בירושלים  במקדש  החידוש  שעיקר   –
הקב"ה. ]לקו"ש חי"ז עמ' 91 הערה 93, חי"ט עמ' 143, חכ"ד 

עמ' 84[

שילה  משכן  שאין  הסוברים  דעת  להסביר  יש  ובזה 
בכלל 'המקום אשר יבחר ה' – עיין לקמן בהערות על 

הלכה ב'. 
6( לעומת לשונו כאן, כתב במניין המצוות בריש ספר 
היד: 'שלא לפסוע על המזבח'. בביאור דיוק לשונו של 
הרמב"ם עיין בביאורים להלכה י"ז בפרק א'. וראה לקמן 

הע' 9.
7( עיין בביאורים לפרק ח' מדוע נכנסו הל' שמירת 
בהלכות  ולא  הבחירה,  בית  הלכות  בתוך  המקדש 

העוסקות בעבודת היום במקדש. 
8( פרקיו שמונה )ראה ברייתא מעשה תורה אות ח' 
– והבוחר יבחר(, והלכותיו קל"ז, כמניין שנותיו של לוי 

שנבחר לשרת בבית הבחירה. ]לקו"ש חכ"א עמ' 238[
9( דיוק הלשון )צפע"נ מהדו"ת ג, ב( 'לעשות' בית 
הבניה  לא  היא  המצווה  שעיקר   – 'לבנות',  ולא  לה' 
עד  שלם  באופן  ומוכן,  בנוי  יהי'  שהבית  אלא  עצמה, 
לסיום הל' בית הבחירה – הל' שמירת המקדש, )דנעוץ 
וסופן בתחילתן(, משום שגם השמירה  בסופן  תחילתן 
ראוי  מקום  המקדש  בית  שיהי'  מהפעולה  חלק  היא 
בא  המקדש  שאין  כיון  הענינים:  )ובפנימיות  ומוכן. 
לשלימותו עד הבית הג', לכן מביא הרמב"ם בסוף הל' 
לרמז  בשבת,  המקדש  שמירת  דיני  את  הבחירה  בית 
לבית המקדש הג' בימות המשיח – 'יום שכולו שבת'(. 

]לקו"ש חכ"א עמ' 242, חח"י 464[

ועיין בביאורים בהלכה ב' בפרק ח' בטעם נוסף מדוע 
באו הלכות שמירת המקדש בתוך הלכות בית הבחירה. 

* * *

מדבר  כי  'לעשות',  הלשון  את  הרמב"ם  כותב  כאן 
בחיוב המצווה לדורות, שהוא חיוב לעשות מקום מוכן 
להקריב קרבנות. משא"כ בהלכות מלכים כותב הלשון 
הבית,  מצוות עשיית  בעצם  לא  כי שם מדבר  'לבנות', 
אלא בזמן קיומה – שיש לבנות את הבית לאחרי מינוי 

א. לבנות בית המקדש4-5. ב. שלא לבנות המזבח גזית. ג. שלא לעלות עליו במעלות6. ד. ליראה 

מן המקדש. ה. לשמרו סביב7. ו. שלא להשבית שמירתו.

וביאור מצוות אלו בפרקים8 אלו:

פרק ראשון

מצוות עשה לעשות9 בית לה' מוכן10 להיות מקריבים בו הקרבנות11 וחוגגין אליו שלוש א 
פעמים בשנה12-13. שנאמר 'ועשו14 לי מקדש'15. וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה 

רבנו16 והיה לפי שעה17-18. שנאמר 'כי לא באתם עד עתה וגומר'19.
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מלך והכרתת זרעו של עמלק. )ועיין בהערה 15(. ]לקו"ש 
חח"י עמ' 464, חט"ז עמ' 305 הערה 54[

מפשטות  והנראה  בסהמ"צ  הרמב"ם  לדעת   )10
הלשון כאן – 'בית הבחירה' היינו: בית הנבחר להקרבת 
קרבנות, וכלשונו בסהמ"צ: 'לבנות בית הבחירה לעבודה, 
)כן הוא בסהמ"צ לפנינו, ובהוצאת הר"ח העליר והר"י קאפח: 

בית עבודה( בו תהי' ההקרבה )מ"ע כ', וכלשון הרמב"ם בהל' 

יסוה"ת, )פ"ט ה"ג( 'וירושלים נבחרת לכך'(. 

להיות  מוכן  לה'  בית  'לעשות   – לשונו  מדיוק  אבל 
לה'  בית  היא:  בבנייתו  שהמצווה  משמע  מקריבים' 

באופן שיהי' מוכן להקרבת הקרבנות. 
)את ספר היד כתב הרמב"ם בלה"ק, והוא ספר הלכות 
כ"ג(  )יד מלאכי, כללי רמב"ם אות  לגבי ספהמ"צ,  ובתראי 
משא"כ ספר המצוות כתב בערבית, וצ"ע פירוש תיבה 
לשון  בכל  התיבות  ופירוש  דיוק  כי  בדיוק!  בערבית  זו 
לשון  )בלה"ק(  ולהעיר מהכלל   – הזמן  במשך  משתנה 
 ,45 הע'   84 עמ'  ]חכ"ד  לחוד(.  ולשון חכמים  לחוד  תורה 

ובשולי הגליון, חכ"א עמ' 261 הע' 9[

* * *

כשם  המקדש,  מבניית  פרט  הינם  והקרבנות  היות 
שאין לבנות בית כמו בית המקדש מחוץ לירושלים, כך 
בביאורים  ועיין  לירושלים.  מחוץ  קרבנות  להקריב  אין 

על הלכה ג' בפרק זה. ]לקו"ש חט"ז עמ' 467 בשוה"ג[
בבית  העיקרי  דהמכוון   – הרמב"ם  שיטת  זוהי   )11
המרכזית  המטרה  וזו  הקרבנות,  מעשה  הוא  המקדש 
במצוות המקדש, ולכן לשיטתו – עשיית כל הכלים אינם 
נחשבים כמצווה בפני עצמה כי הכל הוא חלק ממצוות 
עשיית )כלי( המקדש )– עבור הקרבת הקרבנות וכו' – 

לקו"ש חט"ז עמ' 309, ובהערה 4(. 

שעשיית  וס"ל  הרמב"ם,  שיטת  על  חולק  הרמב"ן 
הוא  במקדש  הכוונה  ועיקר  בפ"ע,  מצווה  היא  הכלים 
נמנתה  לא  הכלים  בניית   – אמנם  השכינה.  השראת 
במניין המצוות – כי הכל כדי להכין את המקום להשראת 

השכינה כרצונו של הקב"ה. 
וביאור יסוד מחלוקתם: ישנם ב' דברים כלליים שהם 
תכליתו של בית המקדש. א. מנוחת והשראת השכינה 
ושכנתי   – מקדש  לי  'ועשו   – מהפסוק  וכמוכח  בו, 

בתוכם'. ב. עבודת הקרבנות והעליה לרגל. 
הקרבנות  עבודת  הוא  העיקר   – הרמב"ם  לדעת 
ביהמ"ק,  ענין  ככללות  הוא  הקרבנות  עבודת  תוכן  )כי 
לכל  יוצאה  אורה  'שמשם  הוא  הבית  ענין  שמעיקרי 
העולם כולו' וזו גם כללות עבודת הקרבנות – להעלות 

ולברר הדצ"ח של כל העולם. )לקו"ש חי"ד עמ' 132 הע' 40, 
ועבודת הקרבנות כוללת  38 ובהנסמן שם((  131 הע'  עמ' 

עריכת  הנרות,  והטבת  כהדלקת  המקדש  עבודות  כל 
לחם הפנים וכו', כמודגש בלשונו 'מצוות עשה לעשות 
בית לה', מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות'. והמקדש 
נעשה מוכן ע"י הכלים. אמנם אם ח"ו נחרב הבית ואין 
את הכלים – אין זה מעכב את עבודת הקרבנות. ולדעת 
'ושכנתי   – השכינה  השראת  הוא  הבית  עיקר  הרמב"ן 
להשראת  מוכן  מקום  הבית  היות  דהיינו:  בתוכם', 
השכינה, והכלים הם תשמישי קדושה. ]לקו"ש חי"א עמ' 

116 ואילך, ועיי"ש בביאור סיום מס' מדות[.

את  'פקד'  משה  מדוע  יובן  הרמב"ם  שיטת  פי  על 
גלם  כחומר  המדבר  במשכן  שהיו  ונחושת  כסף  הזהב, 
בלבד, ולא פקד את הכלים, כדוגמת הכפורת והמנורה 
משה  המדבר,  )במשכן  חשיבותם.  למרות   – בנפרד 
היה צריך 'לפקוד' ולעשות חשבון מכל מה שהשתמשו 
שם  על  בתחילה  נקרא  והמשכן  היות  המשכן,  לצורך 
האומן שעשאו, ששם האומן על המלאכה, )דאומן קונה 
להמ"ד  וגם  ו.,  א.  ל"ז,  ויקהל  עה"ת  צפע"נ  וראה  כלי.  בשבח 

דאין אומן קונה בשבח כלי )ראה בפרטיות בזה באנצ"ת בערכו 

וש"נ( – הרי עכ"פ יש לומר ששמו עליו.(, ובפרט את"ל 

שהם עשו את עבודתם בחינם )פנים יפות ריש פרשת ויקהל 
ד"ה איתא בילקוט(. ולכן הוצרך משה 'לפקוד את המשכן' 

ולהעביר את הבעלות מהאומנים לכלל ישראל(. 
דהיות ולדעת הרמב"ם אין חשיבות מיוחדת בכלים, 
והם חלק מכלל המקדש ונכללים בהמצוות עשה ד'ועשו 
לי מקדש', לכן, אי"צ לפקוד את הכלים. ועל פי זה יובן 
הוא  המזבח  כי  'פרטית'  פקידה  הייתה  למזבח  מדוע 
עיקר בבניין הבית, ובלא מזבח אינו קרוי בית המקדש 
 281 ]לקו"ש חכ"ו עמ'  כי עיקר מקדש להקריב קרבנות. 

ואילך, הערות 22-24 ובשולי הגליון[

* * *

מעלה  שיש  דאף  הרמב"ם,  לדעת  בזה  והיתרון 
בהשראת השכינה הבאה מלמעלה, מכל־מקום, בעבודת 
הקב"ה  וכוונת  שלו'.  ד'קב  המעלה  את  יש  הקרבנות 
האדם  עבודת  על  היא  הקרבנות,  עבודת  על  בציווי 

הנעשית בו. ]לקו"ש חי"א עמ' 186[
* * *

על הפסוק 'זאת מנוחתי עדי עד' )המובא בסיום הלכה 
מי  בזוהר שלוש דעות  ועי"ש לשלימות הביאור( מצינו  ג' 

הברית  ארון  זאת  אמר   – קמא  לתנא  זה.  פסוק  אמר 
בשעה שהגיע למקומו. רבי ייסא סובר שכנסת ישראל 
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בית המקדש בשלימותו,  בזמן שנבנה  זה,  אמרה פסוק 
ורבי חזקי' סובר שהקב"ה אומר פסוק זה בשעה שבני 

ישראל עושים רצונו. 
והסברת סיבת מחלוקתם: לדעה א' העיקר במקדש 
מנוחת   – הוא  במשכן  שהחפץ  הרמב"ן  כדעת  הוא 
השכינה – שהוא הארון, ולכן את פסוק זה אמר הארון. 
הרמב"ם  כדעת  הוא  במשכן  החפץ  ייסא,  רבי  לדעת 
וכלשונו  יהי' מקום להתפלל,  הוא שליהודים  שהעיקר 
וענין  וכו',  בו  מקריבים  להיות  מוכן  'בית  הרמב"ם  של 
זה נפעל בעיקר בשעה שנבנה בית המקדש ולכן כנסת 
העיקר  חזקי'  רבי  )ולדעת  זה,  פסוק  אמרה  ישראל 
זה אומר  ולכן את פסוק  הוא השראת השכינה בפועל, 

הקב"ה(. ]לקו"ש חכ"א עמ' 260 ואילך[
* * *

תיווך דעות הרמב"ן והרמב"ם:
הכתוב,  דיבר  מלא  ומקרא  היות  מקום,  מכל  א. 
דמטרת המצווה ד'ועשו לי מקדש' היא 'ושכנתי בתוכם', 
אי אפשר לומר שהרמב"ם חולק בזה על הרמב"ן, אלא 
הרמב"ם מדבר בענין המצוות שבני ישראל נצטוו לעשות 
עצמו  ובחפץ המקדש  בענין  מדבר  והרמב"ן  בביהמ"ק, 
לדעת  שגם   – לדבר  וראי'  השכינה,  השראת  שהוא   –
הרמב"ם ישנה המעלה דהשראת השכינה, מדבריו במו"נ 
לשמו  היכל  שנבנה  אנחנו,  "וציוונו  וז"ל:  פמ"ה(  )ח"ג 

הרמב"ם  שלדעת   – דהיינו  הארון",  בו  ונשים  יתעלה 
החפץ במקדש הוא מנוחת השכינה, ועיקרה הוא הארון, 
]לקו"ש  שבמקדש.  הקדושה  שלימות  בזה  גם  ובמילא, 
ח"ד עמ' 1346 הע' 24, חי"ג עמ' 79 הע'11, חידו"ב בהב"ח סי' 

יו"ד – בחלקו הראשון[

יובן מדוע  ועיין בביאורים להלכה ט"ז בפ"ו, דעפ"ז 
כשנחסר הארון במשכן – נקרא רק 'במה גדולה' משא"כ 

במקדש – שקדושתו במקומה עומדת. 
המשכת  א.  ענינים.  ב'  ישנם  בתוכם'  ב'ושכנתי  ב. 
אלוקות בגלוי ובאופן פנימי, באופן של יחוד. ב. השראת 
המלובשות  המצוות  קיום  )ע"ד  בתחתונים  השכינה 
שבארון  הענינים  שני  הם  ואלו  גשמיים(.  בדברים 
הארון  'מקום  בגלוי  אלוקות  ראו   – בארון  ומקדש. 
כדעת הרמב"ן.  מן המדה'. – השראת השכינה –  אינו 
'רגילים',  גשמיים  דברים  שלקחו   – המשכן  ובכללות 
בתחתונים,  השכינה  להשראת  לה'  בית  עשו  ומהם 
וזו דעת  כעבודת הקרבנות, הנעשית עם בעלי חיים – 

הרמב"ם. ]לקו"ש חט"ז עמ' 439[
הלכות  ב.  מ"ו  )זבחים  נזבח'  הזבח  דברים  ששה  'לשם 

מצינו שצריך  ואף שלא  ואילך(,  ה"י  פ"ד  מעשה הקרבנות 

היות   – אמנם  במקדש,  מקריב  שהוא  וכוונה  מחשבה 
הוא  ביהמ"ק  בנין  מצות  תכלית  הרמב"ם  ולדעת 
כו'",  תמיד  האש  והבערת  ההקרבה  יהי'  בו  "לעבודה, 
קרבנות  מקריבים  כאשר  אם־כן  כ'(,  מ"ע  )ספהמ"צ 

לשמה, הרי מחשבתו היא בהתכלית ובענין שהוא חלק 
מביהמ"ק עצמו. ]חי"ג עמ' 62 הערה 47 בסופה[

* * *

על הפסוק 'בנימין זאב יטרף' וגו', מביא בתרגום יונתן 
)במקומו  מקדשי'  בית  יתבני  'ובאחסנתי'  עוזיאל:  בן 
יבנה בית המקדש(. שזהו הסבר להמשך הפסוק 'בבוקר 
הקרבנות,  אודות  המדבר  שלל'  יחלק  ולערב  עד  יאכל 
ולכן כותב הלשון 'בית מקדשא', כי עיקר המטרה בבית 
המקדש הוא הקרבנות ולא ענין הבחירה שבו, וכשיטת 
הרמב"ם. )בתרגום אונקולוס כותב ללא המילה 'בית', כי 
לדעתו אין מעשה הקרבנות העיקר בבית המקדש, ולכן 
כותב רק הלשון 'מקדש', והכוונה היא למקום המקודש 

בדמים(. ]לקו"ש חט"ו עמ' 457, ועיי"ש לשלימות הביאור[
* * *

ידוע שהשראת השכינה במקדש – ועי"ז בכל העולם 
קרבן  סוג  כל  וכמובן  הקרבנות,  ידי  על  הייתה  כולו, 
ולהעיר מלשון הרמב"ם  קשור עם אופן המשכה אחר, 
]לקו"ש חכ"ח  בו הקרבנות".  . מקריבין   . "מ"ע לעשות 

עמ' 189[

עבודה  קווים.  שני  ישנם  ישראל  בני  בעבודת   )12
בין  השינוי  נקודת  )וזו  בשינויים  ועבודה  תמידית, 
המחולקת  אחת  פרשה  הם  שבעצם   – ו'וילך'  'נצבים' 
העיקרי  המקום  הוא  שביהמ"ק  היות  ועוד(.  לשניים. 
כלליים  קוים  שני  ניכרים  בו  גם   – ישראל  דעבודת 
להיות   .  . בית  לעשות  "מ"ע  ישראל,  בני  עבודת  של 
ללא  תמידית  עבודה  וזוהי   – הקרבנות"  בו  מקריבים 
שינויים, "וחוגגין אליו שלוש פעמים בשנה" – עבודה 

בשינויים. 
שענינו   – הארון  המקדש.  בכלי  גם  ניכר  זה  וחילוק 
הכלים.  שאר   – משא"כ  במקדש,  ותמידיות  נצחיות 

]לקו"ש חכ"ט עמ' 175, ובהע' 22[

13( מתאים לשיטת הרמב"ם דעיקר המכוון בביהמ"ק 
הוא מעשה הקרבנות, גם הציווי ש"חוגגין אליו שלוש 
שלמי  ראי',  עולת   – לקרבנות  שייך  בשנה",  פעמים 
חגיגה וכו' )וראה רמב"ם ריש הל' חגיגה, ובפרק ב' ה"ד 
שם(. ו'תכלית מצוות בנין המקדש' – היא לעבודה, בו 
יהי' ההקרבה, והבערת האש תמיד, ולכן המזבחות הם 
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מהכלים העיקריים שהיו במקדש. ]לקו"ש חט"ז עמ' 309, 
ובהערה 5[

14( מפסוק זה , למדים דין מיוחד ביחס למקדש. כיון 
שהתורה היא נצחית, ברור – שגם כעת ישנו הציווי של 
יותר  המאוחר  הציווי  שישנו  פי  על  אף  המשכן,  בניית 

של בניית המקדש. 
ונקודת הדברים: ישנם שני שלבים בהשראת השכינה 
גזירה  'בטל  שאז  תורה,  מתן  בזמן  א.  הזה.  בעולם 
ראשונה ואמר התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו 
לתחתונים, ואני המתחיל וכו'. ב. אומרים חז"ל 'אימתי 
שרתה השכינה בארץ? – ביום שהוקם המשכן'. בשלב 
הראשון – מתן תורה – הר סיני חזר להיות 'חול' לאחרי 
הגילוי, משא"כ השראת השכינה במקדש שבאה על ידי 
'ועשו' ועל דרך זה 'ואת המשכן תעשה', נשארה לעולם 
בחפץ הגשמי – היות והיא באה על ידי עשיית האדם. 
 – הביאור  שלמות  שם  וראה  ואילך,   146 עמ'  חכ"א  ]לקו"ש 

ועיין  'ויקחו לי תרומה',  מדוע כל זה נרמז ביתר שאת בפסוק 

משכן  נתפרש  "וכבר  הפיסקה  על  בביאורים  באריכות  לקמן 

שעשה משה"[ 

* * *

במצוות   – לדעת הרמב"ם  בארוכה(  לעיל  )כמבואר 
עשה ד'ועשו לי מקדש' נכללת גם עשיית כלי המקדש. 
הקרבנות.  להקרבת  מוכן  לה',  בית  שיהי'  זה:  ובכלל 

]לקו"ש חכ"ו עמ' 283 בשוה"ג, עמ' 415[

ובשורש  כ'  מ"ע  סהמ"צ  )כאן,  המקומות  בכל  א.   )15
את  הרמב"ם  מביא  היד(  ספר  בריש  המצוות  מניין  י"ב, 

הפסוק 'ועשו לי מקדש' ללא סיומו 'ושכנתי בתוכם' – 
להדגיש את שיטתו – שאין העיקר בהשראת השכינה, 
קדוש  מקום  שזה   – אלא  במקום,  הארון  במציאות  או 
שניתן להתפלל בו, ולהקריב קרבנות. ]לקו"ש חכ"א עמ' 

242, עמ' 261 הע' 9[.

גם כאן לא הביא הרמב"ם את סיום הפסוק 'ושכנתי 
הרמב"ם  הביא  גירסאות  שלכמה  ולהעיר,  בתוכם'. 
סיום  את  גם  כ'(  )מ"ע  היד  ספר  בריש  המצוות  במניין 
בהוצאת  המדע  ספר  )וראה  בתוכם".  "ושכנתי  הכתוב 
מוסד הרב קוק(. ]הערת כ"ק אד"ש בלקו"ש חכ"ח, עמ' 189 

בהערה 44[.

לא   – מקדש  לי  ועשו  הפסוק  הרמב"ם,  לדעת  ב. 
נאמר רק בנוגע למשכן המדבר, אלא – הוא ציווי כללי, 
)כולל גם את המקדש דלעתיד( ולכן מביא ראי' מפסוק 
זה )ועיין בכס"מ שמביא דעת הסמ"ג בזה(. אף שהוא נאמר 
בנוגע למשכן, היות שבמשכן כלול בהעלם גם ביהמ"ק 

הראשון והשני, וגם ביהמ"ק השלישי שהוא דירת קבע.
ולכן אינו מביא ראיה מן הפסוקים "לשכנו תדרשו וגו'", 
ה',  י"ב פסוקים  )ראה, פרק  ה'"  יבחר  "והיה המקום אשר 
חכ"ח   ]149 עמ'  ]חכ"א   ,3 הע'   186 עמ'  חי"א  ]לקו"ש  י"א(. 

שא"נ  עמ'  ח"ד  מלוקט  המאמרים  ספר   .30 ובהע'   ,134 עמ' 

עיין לקמן בביאורים על תחלת פרק ו', מדוע המקדש לא היה 

במישור - משא"כ המשכן[

לי מקדש'  'ועשו  כאן מביא הרמב"ם את הפסוק  ג. 
– שהוא צווי לדורות על בניית המשכן, ולא את הפסוק 
המובא בתחלת הל' מלכים 'לשכנו תדרשו' וגו', וכן אינו 
מביא את הפסוק 'והיה המקום אשר יבחר ה'". כי כאן 
המדבר,  משכן  ובניית  לדורות,  המ"ע  חיוב  על  מדבר 
מלכים  בהל'  משא"כ  זה,  בכלל  וגבעון  נוב  שילה, 
בקיום  ומתחייבים  לארץ,  נכנסו  שכבר  מצב  על  מדבר 
ביהמ"ק,  ובניין  עמלק  מחיית  מלך,  דמינוי  המצוות  ג' 
המשכן  דהרי  הללו,  המצוות  להתקיים  החלו  כבר  ואז 
כבר היה קיים, והוא נבנה ע"י משה שהי' מלך )כדברי 
הרמב"ם כאן, פרק ו' הלכה יא(, לאחרי הנצחון דיהושע 
במלחמת עמלק, אמנם כל זה לא היה עדיין בשלימות, 

וכתב הרמב"ם, מתי הוא זמן בנייתו. 
סיפור  הוא  גו',  לשכנו  שהפסוק  מבאר  הכס"מ   –
והגמרא  המקדש,  דבניית  המ"ע  לגבי  בעלמא  דברים 
מביאה פסוק זה רק כראי' לכך שהכרתת זרעו של עמלק 
קודמת לבניין ביהמ"ק. ואין לבאר כך – שהרי הרמב"ם 
דבניית  להמ"ע  כראי'  לא  זה,  פסוק  הביא  לא  כלל 
בנ"י  בכניסת  המצוות  קיום  לסדר  כראי'  ולא  המקדש, 

לארץ. ]לקו"ש חט"ז עמ' 298 ואילך[
הכי  באריכות  התורה  מספרת  מדוע  לכאורה   )16
היה  עצמו  המשכן  הרי  המשכן,  דיני  כל  אודות  גדולה 
באופן עראי, וכהמשך הלכה זו 'והיה לפי שעה', ו'מאי 
יש  המקדש,  בתי  של  הדינים  כל  בשלמא  הוה'?  דהוה 
מיוסד  דלעתיד  הבניין  ועיקר  היות  אותם  לדעת  צורך 
על בית ראשון ושני. ויתירה מזה: לא רק שלימוד פרטי 
הבית הינם הכשרה והכנה לבניין העתיד, אלא עוד יותר, 
שע"י הלימוד והקריאה בצורת הבית, "אני מעלה עליהם 
כאילו הם עוסקים בבניין הבית" וכביאור חז"ל שע"י זה 

מבטיחים אשר לא יהי' "בנין ביתי בטל". 
לי  ד'ועשו  שהציווי  כך,  על  לענות  ניתן  לכאורה 
הגם  ועוד:  נצחי.  ציווי  הוא   – במשכן  שנאמר  מקדש' 
היו שונים ממה שהיה במשכן,  שחלק מפרטי ביהמ"ק 
בכל זאת, הענינים העיקריים שבו היו כבמשכן )וכן הוא 
בפ"א הלכה ה, יב. פ"ו הי"א. פ"ז הי"א. ועוד(, וכן את 
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חייבין  "הכל  המשכן  מתרומת  למדים  המקדש  תרומת 
לבנות" וכו'. 

ויתרה מזה יש לומר )עכ"פ בפנימיות הענינים(: זה 
המשכן  את  בנו  שראשית  זה,  בסדר  היה  זה  שבפועל 
ורק  וגו',  'לפי שעה', בזמן שעדיין לא באתם עד עתה 
לאחר מכן בנו את ה'בית לדורי דורות', הוא מכיון שכך 
תחילה  הכבד(:  אל  הקל  )מן  המצווה  קיום  סדר  הוא 
המשכן )אהל, עראי( ורק לאחר מכן יכל להיות קביעות 
נצחית – בית עולמים בירושלים )ולהעיר מזח"ב רמא 
א. ואוה"ח צו, ח. – הטעם בזה שלאחרי המשכן הוצרך 

להיות משכן שילה לפני בנין ביהמ"ק בירושלים(. 
ולכן מובן, שכך צריך להיות הלימוד והקריאה ב'צורת 
הבית'. כדי שיעשה הענין של 'כאילו הם עוסקין בבניין 
המשכן,  בצורת  הלימוד  ראשית  להיות  צריך   – הבית' 
גם הפרטים שאינם במקדש, ורק לאחרי זה, יכול להיות 
מעלה  'אני  של  הענין  הבית(  בצורת  קריאה  ידי  )על 

עליהם אלו הם עוסקין בבנין הבית'. 
שמאריך  בזה  ברמב"ם,  )עכ"פ(  מרומז  גופא  וזה 
להביא את כל הסדר של המשכן במדבר, וכל גלגוליו עד 
לירושלים, ובזה מבאר לא רק את הסדר של קיום מצוות 

'ועשו לי מקדש', אלא גם את סדר הלימוד בהבהב"ח. 
אך ביאור זה אינו מספיק, היות והתורה היא נצחית, 
וברור שישנה  נצחי,  ג"כ  הוא  עצמו  בפני  וענין המשכן 
כפי  רק  ולא  עצמו,  בפני  שהוא  כפי  מהמשכן  הוראה 
שהוא הכנה למקדש. ובפרט – שגם לפי פשוטו המשכן 
וראה  )סוטה,  נגנז  ורק  כביהמ"ק(  נחרב  )ולא  נצחי,  הוא 
ובמעשי  להם  שונא  שאין  הצדיקים  אשריהן  פי"ח:  תדבא"ר 

שלמה  שעשה  במשכן  אבל  כו',  במשכן  מצינו  שכן  ידיהם 

סע"א.  עב,  )יומא  ארז"ל:  מזה  ויתירה  כו'.(  שונא  בו  שלט 

)פקודי כ"ו, ט"ו(  סוכה מה, ב( עה"פ 'עצי שטים עומדים' 

"שישובו"  עולמים",  ולעולמי  לעולם  "שעומדים   –
וראה  זה(  וראה בחיי ע"פ  וסוכה שם,  יומא  )וראה פרש"י   –
תדבא"ר ספכ"ה )כג(: ומפני מה נטמן המשכן עד היום 
לפני  וקשה  לבם  בנדבת  הזה מפני שעשאוהו הכשרים 
לבם,  בנדבת  הכשרים  שעשו  מה  כל  להפסיד  הקב"ה 
הראשונה  כמדה  בתוכו  וישרה  הקב"ה  יבוא  ולעתיד 

שנאמר כו' באתי לגני גו'. 
השכינה  בהשראת  שלבים  שני  ישנם  בזה:  והביאור 
בעולם. השלב הראשון היה במתן תורה, מלמעלה למטה 
– "וירד הוי' על הר סיני", והייתה קדושה בהר סיני, עד 
ש"כל הנוגע בהר מות יומת". אמנם – לאחרי שנסתלקה 

שכינה "במשוך היובל", הר סיני נשאר כמקודם – חול, 
שהייתה  השכינה  השראת  משא"כ  בהר".  יעלו  ו"המה 
במשכן נפעלה ע"י עשיית בני ישראל – ופעלו קדושה 
לאלוקות.  מוכן  היה  עצמו,  התחתון  כי  עצמו,  במשכן 
וזוהי שלימות הכוונה – שהעיקר הוא עשיית התחתון. 

ה'ושכנתי בתוכם' נפעל ע"י 'ועשו לי מקדש'. 
ועל פי זה יובן מהו ענין המשכן בפני עצמו. עבודת 
ואחריות התחתונים לפעול את השראת השכינה, החלה 
עם סילוק השכינה מהר סיני – במדבר. מדבר ברוחניות 
מרמז על מקום שאין בו גילוי אלוקות – 'אשר לא ישב 
אדם שם', משא"כ מקום המושב – הוא מקום המרמז 
בין  החילוק   – בכללות  וזהו  אלוקות.  גילוי  מקום  על 
לאחר  נבנה  המקדש  שבירושלים.  למקדש  המשכן 
כשיצאו  הנחלה",  ואל  המנוחה  "אל  הגיעו  שישראל 
מהמדבר והגיעו אל מקום המושב. המקדש נבנה בארץ 
אלוקיך  ה'  עיני  תמיד  אשר  "ארץ  נאמר  עליה  ישראל 
בירושלים,   – גופא  ישראל  ובארץ  יב(,  י"א  )עקב  בה" 
יו"ד.  פנ"ו,  ב"ר  שלם.  )יראה  היראה  שלימות  של  מקום 
תוד"ה הר, תענית ט"ז א. לקו"ת ר"ה ס' ב. שה"ש ו' ג. ובכ"מ(, 

)ויצא  השמים'  'שער  שהוא  במקום  עצמה,  ובירושלים 
כ"ח י"ז, ובמדרז"ל לשם(. 

אינה  במקדש  שנעשית  השכינה  השראת  ובמילא, 
מצד  גם  אלא  האדם,  עבודת  ידי  על  לגמרי  נפעלת 

בחירת הקב"ה במקום זה. 
מקום  שאינו  במדבר  שנבנה  המשכן  כן  שאין  מה 
המדבר   – ואדרבה  לאלוקות.  'כלי'  ואינו  אדם,  מושב 
אוה"ח  בחיי  וראה  לה.  כ'  )יחזקאל  העמים'  'מדבר  הוא 
ועוד ר"פ מסעי. לקו"ת ר"פ נשא ובכ"מ( 'נחש שרף ועקרב 

וצמאון אשר אין מים' )עקב ח' ט"ו( – במקום כזה עשיית 
המשכן היא ביטוי מושלם של עבודת האדם. 

שעשה  המשכן  של  הענין  את  הרמב"ם  מביא  ולכן 
הגלות,  בזמן  שגם  ללמוד,  ניתן   – ממנו  דדוקא  משה, 
כפול  בחושך  ט(  ע"ד  )תהילים  ראינו'  לא  ש'אותותינו 
ולפעול את  דירה לקב"ה –  ליצור  ישנו הכוח  ומכופל, 
השראת השכינה. ]בחכ"א עמ' 148 ואילך. ובהערות: 36, 39. 
ועיין שם באריכות בביאור תוכן השם דפרשת 'תרומה' וענינה. 

זה,  י"ב בפרק זה בהוראה למעשה מענין  עיין בביאור להלכה 

האריך  מדוע  זה  בפרק  ב'  הלכה  בסוף  בבאורים  ועיין  ועוד. 

הפסקה  על  ובביאורים  וגבעון.  בנוב  המשכן  בעניני  הרמב"ם 

"כמקדש המדבר" לקמן בהי"ב[

בנוי,  שהיה  בזמן  גם   – ולכן  שעה',  לפי  'והיה   )17
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כשהארון לא היה בו לא היה בו דין משכן או מקדש אלא 
דין של במה גדולה. ועיין בביאור להלכה ט"ז בפרק ו', 

'שכינה אינה בטלה'. 
* * *

והיה לפי שעה – זהו ג"כ הטעם לכך שבמלחמות עם 
פלשתים וכיו"ב לא גנזו את הארון עד עבור המלחמה, 
ה"א(,  )פ"ד  החורבן  לפני  המלך  יאשיהו  שעשה  כפי 
נטילת  שעה,  לפי  רק  הייתה  המשכן  וקדושת  דהיות 
גדולה',  'במה  רק  להיות  למשכן  גורמת  הייתה  הארון 
משא"כ במקדש, שקדושתו נצחית, גם גניזת הארון, לא 

שינתה בקדושתו. 
עיין בזה בביאורים על הלכה ו' בפרק זה. ועיין בהע' 
הבאה בביאור מעלת המשכן על המקדש בזה, ובביאורים 

בסוף הי"ג.  
18( זהו אחד מן החלוקים בין המשכן, בתי המקדש  
מקום   – הארון  היה  דבמשכן  שלישי.  ובית  והב'  הא' 
היה  הארון  כי  קבוע  באופן  'מנוחתי'  השכינה,  מנוחת 
המקדש,  בבית  משא"כ  המשכן,  קין  זמן  כל  במקומו 
אמנם,  )רפ"ד(.  יאשיהו'.  'גנזו  ראשון  בית  ימי  דבסוף 
היו קבועים  כי  'בית'  דוקא בשם  נקראים  בתי המקדש 
למקום.  ממקום  הטלטל  המשכן  משא"כ  אחד,  במקום 

ובית שלישי יהי' נצחי לגמרי. ]לקו"ש חכ"א עמ' 263[
19( על הפסוק זה דורשים חז"ל )מגילה י, א. זבחים 
במבט  ירושלים.  זו  ונחלה  שילה  זו  מנוחה  א.(  קי"ט, 
ראשון הדברים נראים פשוטים, ירושלים נקראת נחלה 
כי 'נחלה' מראה על קביעות יותר מ'מנוחה', וירושלים, 
יש  אמנם  נחלה.  נקראת  לדורות,  היא  שקדושתה 

הסוברים שם ש"מנוחה היא ירושלים". 
ויש לומר שישנה ב'מנוחה' ו'נחלה' מעלה בכל דבר 

על השני ו'יש בזה מה שאין בזה'. 
אבל  נצחיים,  נשארו  שהכלים  היא  המשכן  מעלת 
זאת במקדש –  'לפי שעה', לעומת  המקום עצמו היה 
נפסדו  חלקיו  כל  אבל  נצחית,  בקדושה  קדוש  מקומו 
ד'מנוחה'  המצב  בביאור  טמונים  והדברים  ונשבו. 

נמצא  עצמו  שהוא  האדם,  מצב  היא  'מנוחה'  ו'נחלה'. 
מצב  הוא  'נחלה'  'גברא'.   – איתו,  יחד  וכליו  במנוחה 
במשכן  וכיו"ב.  קרקע  הדבר,  עצם  מצב   – ה'חפצא' 
וכלי  בחלקי  היא  הנצחיות   – ה'מנוחה'  הייתה  שילה 
המשכן, שהם מטלטלים עם האדם, מה שאין כן במקדש 
בירושלים נקראת נחלה, כי המקום עצמו הוא במנוחה. 
ידי  ו'מעשה  ידי משה  נבנה על  וטעם הדברים: המשכן 
אבל  לתמיד,  נשארו  הכלים  ולכן  המה',  נצחיים  משה 
שעשיית  רק  במיוחד,  הקב"ה  ע"י  נבחר  לא  המקום 
המשכן בפעול הייתה בשילה, משא"כ המקדש, המקום 
נצחית,  היא  קדושתו  ולכן   – הקב"ה  ע"י  נבחר  עצמו 
)פ"ו הט"ז( "קדושת המקדש... מפני  וכלשון הרמב"ם 

השכינה, ושכינה אינה בטלה". 
 – המקדש  בית  את  שבנה  המלך  שלמה  זה  משום 
ביקש שיהי' זה בזכות דוד המלך, "ה' אלקים אל תשב 
פני משיחך, זכרה לחסדי דוד עבדך" )דה"ב ו' מ"ב( ורק 
אז שרתה השכינה בבית, כי בניית המקדש צריכה להיות 
רבינו  משה  דוגמת  ה'',  'עבד  שהוא  אדם  עם  קשורה 
שמעשה ידיו נצחיים, אמנם – היות שהבניין בפועל היה 
ע"י שלמה, ורק ההכנות היו ע"י דוד, הבניין לא היה נצחי. 
'זאת   – השלישי  בביהמ"ק  תהיה  המנוחה  שלימות 
המקום  וגם  הכלים  גם  יהיו  שאז  עד',  עדי  מנוחתי 
בקדושתם הנצחית. )הדברים קשורים גם להמצאות הארון 
במשכן בגילוי, משא"כ בבית שני – ועיין בביאורים להלכה י"ב 

בפרק זה, ובמקור הדברים(. ]לקו"ש חט"ז עמ' 465 ואילך[

הלשון  כתוב  שילה  משכן  לגבי  שגם  למרות   )20
לכל  כללי  ציווי  זהו  )שהרי  ה''  יבחר  אשר  'המקום 
בית  נקרא  שבירושלים  המקדש  דוקא  המקדש(,  בתי 

הבחירה. 
'לא   – ראה  בפרשת  א.  דומים:  פסוקים  שני  ישנם 
בכל  לשמים  להקטיר  )רש"י:  אלוקיכם  לה'  כן  תעשון 
גו',  אלוקיכם  ה'  יבחר  אשר  המקום  אל  אם  כי  מקום( 
את  'ועברתם  ב.  ד(.  )י"ב  שמה'  ובאת  תדרשו  לשכנו 
לשכן  אלוקיכם  ה'  יבחר  אשר  המקום  והיה  הירדן... 

כיון שנכנסו לארץ העמידו המשכן בגלגל ארבע עשרה שנה שכבשו ושחלקו. ומשם באו ב 
ולא היתה שם תקרה.  יריעות המשכן עליו  ופרשו  בית של אבנים21  ובנו שם  לשילה20 
ושלש מאות ששים ותשע שנה עמד משכן שילה. וכשמת עלי חרב ובאו לנוב ובנו שם מקדש. 
וכשמת שמואל חרב ובאו לגבעון ובנו שם מקדש. ומגבעון באו לבית העולמים22. וימי נוב 

וגבעון שבע וחמישים שנה23.
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שמו, שמה תביאו את כל אשר אנכי מצווה גו''. ומבאר 
הראשון  שהפסוק  י"א.(  י"ב,  ראה  בספרי,  )ומקורו  רש"י 
מדבר על משכן שילה, והפסוק השני מדבר על המקדש 
ועד"ז  י"ב,  )בפסוק  שבפרש"י  לגו"א  ס"ל  )כך  שבירושלים. 
בפסוק י"ד(, אבל ראה רא"ם ושפ"ח )ועוד( בפרש"י בפסוקים 

אלו(.

וישנו חילוק כללי בין שני הפסוקים. הפסוק המדבר 
'והבאתם',  האדם  בפעולת  פותח   – שילה  משכן  על 
במיקום  פותח  בירושלים  המקדש  על  המדבר  והפסוק 
– 'שמה )תביאו('. הפסוק הראשון פותח בשלילה 'לא 
בגלל  היא  בשילה  הבחירה  דהיינו:   – וגו'.  כן'  תעשון 
שלילת כל המקומות האחרים, ולא מצד מעלת המקום 
עצמו, ולכן דוקא במקום זה יקריבו קרבנות. מה־שאין־

כן הפסוק השני הפותח בחיוב, "והיה המקום אשר יבחר 
תהיה  שבו  זה,  במקום  דוקא  היא  שהבחירה  וגו'",  ה' 
ללא  היא  זו  בחירה  לעיל,  )וכאמור  השכינה  השראת 
הקרבנות.  יוקרבו  דוקא  זה  במקום  ולכן  וסיבה(  טעם 
היהודים,  עבור  הייתה  בשילה  הבחירה  אחר:  ובסגנון 
שיהי' להם מקום ראוי להקרבת קרבנות, אבל הבחירה 
בירושלים היא בחירה מצד הקב"ה, שהוא כביכול בחר 

מקום לשכינתו. 
מצד הבדל זה בין שילה לירושלים, הבחירה בשילה 
הייתה רק במקום, אבל בירושלים הבחירה היא מקפת 
מודגש  זה  ודבר  עצמו,  הבית  את  גם  וכוללת  ביותר 
בירושלים  שדוקא  הנ"ל,  בפסוקים  הלשונות  בשינוי 
כתוב הלשון 'בו', לעומת שילה ששם כתוב 'לשום את 
גם  שייך  'לשום'  נוסף:  חילוק  לומר  יש  ואולי  שמו', 
לרגע, 'לשכן' משמעותו – קביעות. ]לקו"ש חכ"ד עמ' 81 
בית  בהלכות  וביאורים  חידושים   ,32,33,37,39 הערות  ואילך, 

הבחירה עמ' כ"ו, סי' ג ואילך[

רק  )משנה זבחים קי"ב ב(  21( משכן שילה נקרא בית 
בערך משכן המדבר, אבל ביחס למקדש נקרא 'אהל' או 
'משכן'. )וראה ביאור הרי"פ פערלא לסהמ"צ רס"ג מ"ע פד־

פה(. ]לקו"ש חט"ז עמ' 471 הערה 49[

היא  המקדש,  בתי  שאר  על  במשכן  החידוש   )22

ט'  )סוטה  אומרת  שהגמרא  כפי  הנצחית,  קדושתו 
אוהל מועד,  נגנז  בסופו( "משנבנה מקדש ראשון  ע"א 
קרשיו קרסיו בריחיו ועמודיו ואדניו" – כי המשכן הוא 
מעשה ידי משה, והם נצחיים. ולכאורה הפירוש בזה – 
שרק המשכן עצמו נגנז ולא הכלים, שהם היו במקדש. 
)ומדרשות חלוקות בזה בכמה פרטים – בתוספתא סוטה רפי"ג, 

תדבא"ר פ"יח, מדרש לקח טוב בשלח ט"ו יז. פקודי ל"ט מג., 

אבות דר"נ פמ"א י"ב, וברש"י מלכים ב' ט"ז י"ד, וכן במלכים 

א' ו' כ' בסופו, במדב"ר פט"ו, יו"ד. מדרש תנחומא בהעלותך ו' 

בסופו(. ]לקו"ש חכ"ו עמ' 285, הערה 42 ובשוה"ג[

23( יש להבין מהי האריכות הגדולה שמביא הרמב"ם 
נוב  הענינים שהיו במשכן שילה,  בכל פרטי  ב'  בהלכה 
וגבעון, שנות קיומם וכו', ולמאי נפק"מ כל זה להלכה 

והרי הרמב"ם הוא ספר הלכות, ולא ספר סיפורים. 
לי  ד'ועשו  הציווי  הרמב"ם,  לדעת  הדברים:  וביאור 
מקדש' הוא כללי, וכולל משכן המדבר, שילה, נוב )ולכן 
בניין(  לשון   – אבנים'  של  בית  שם  'ובנו  הלשון  כותב 
לי  וכל פרט בבנייתם הוא חלק מהמ"ע דועשו  וגבעון, 
בכל  גדולה  איכות  הרמב"ם  שמביא  הטעם  וזהו  וכו', 
כי  והוא   – וגבעון  נוב  שילה,  שבמשכן  הענינים  פרטי 
רוצה להדגיש שכל אחד מהם היה חלק מהמ"ע דועשו 
'לפי  היה  )כי  מקום,  כל  עזבו  מדוע  ומבאר  מקדש,  לי 
שעה', ו'מת עלי . .', ו'מת שמואל . . וגו''(. ]לקו"ש חט"ז 

עמ' 298 ואילך, ובהערות 34, 47, 54[

ועיין גם בהערות על הלכה י' שבפרק ז'.
24( זה הוא בית ה' וזה מזבח לעולה לישראל – בחירה 
מיוחדת במזבח. ועיין בביאורים להלכות י"ד־ט"ז בפרק 

זה. ]לקו"ש חכ"ט עמ' 160[
כאן(  הרמב"ם  על  המורי'  הר  )ראה  המקשים  יש   )25
)כ"ב  מדה"א  הפסוקים  את  הביא  מדוע  הרמב"ם  על 
ו"זאת  וגו'",  ה'  בית  הוא  ד"זה  י"ד(  )קל"ב  ותהילים  א'( 

האיסור  טעם  את  להסביר  מנת  על  עד"  עדי  מנוחתי 
את  להביא  צריך  היה  לכאורה  והרי  בבמות,  להקריב 
)ראה י"ב ט'( "כי לא באתם גו' אל המנוחה ואל  הפסוק 
א(  קי"ט,  )זבחים  בש"ס  המובא  הפסוק  שהוא  הנחלה" 

כיון שנבנה המקדש בירושלים נאסרו כל המקומות כולם לבנות בהם בית לה' ולהקריב ג 
בהם קרבן. ואין שם בית לדורי הדורות אלא בירושלים בלבד ובהר המוריה שבה נאמר 
'ויאמר דויד זה הוא בית ה' האלוקים וזה24 מזבח לעלה לישראל'.25-26 ואומר 'זאת מנוחתי27 

עדי עד'28.
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לענין איסור ההקרבה בבמות. 
והביאור בזה: לדעת הרמב"ם ישנם ב' איסורים. הא': 
איסור בניית בית לה' מחוץ לירושלים )וכן משמע מלשונו 
מעשה  ובהל'  הי"ד,  פ"ט  מקדש  ביאת  בהל'  הרמב"ם  של 

הקרבנות פי"ד ה"ז, שאומר "מי שעבר ועשה בית חוץ למקדש 

ולא  למקדש,  חוץ  בית  עשיית  לאיסור  כוונתו  דפשטות  כו'", 

לאיסור הקרבה חוץ למקדש. אבל להעיר מפיה"מ להרמב"ם 

במנחות )פי"ג משנה י'( ד"בית חניו... שעבר על מש"נ פן תעלה 

וכו'", ולא הזכיר האיסור דעשיית בית חוץ למקדש. אמנם – גם 

לא הזכיר האיסור דעשיית בית תבנית היכל כו', אף שבית חניו 

היה בצורת בית המקדש(. ב. איסור הקרבה בבמות מחוץ 

לביהמ"ק ולירושלים. 
בית  הוא  ד"זה  הפסוקים  דוקא  הרמב"ם  הביא  ולכן 
ה' וזה מזבח . ." ו"זאת מנוחתי עדי עד" שבזה נרמזים 
ב' הענינים. א. איסור בניית בית לה' חוץ לירושלים – 
"זה הוא בית ה'". ב. איסור הקרבה בבמות – "וזה מזבח 

לעולה". 
'עדי  היא  המקדש  קדושת  כי   – הוא  האיסור  וטעם 
עד' – קדושה נצחית, וקדושת המקדש אינה בטלה )ועיין 
רק   – מקדש  לבנות  אפשר  אי  ולכן  הט"ז(,  ו'  בפרק  גם 

בירושלים לבדה )ע"ד המבואר בכ"מ )נצו"א לזח"ג קמ"ד ב', 
המשך תרס"ו ע' קע"ח, המשך תער"ב פנ"ו, סה"מ הש"ת עמ' 

62( דאליהו הנביא כשבא עם העצמיות שלו אי אפשר שיהי' 

ועד"ז  מקומות,  ב'  להיות  יכול  אינו  שהעצם  אחר,  במקום  אז 

אינו  בירושלים,  כיון שהשראת עצם השכינה הוא  בענינינו – 

יכול להיות השראת השכינה במקום אחר(.

ואחד מהם:  י"ל בכמה אופנים  ומקורו של הרמב"ם 
פרט  אפי'  לבנות  שאסור  עצמו  מהבניין  וק"ו  דמכ"ש 
אחד כמותו, וההקרבה היא חלק מהבית שכולו הוא – 
ממדרש  )ולהעיר  הקרבנות".  בו  מקריבין  מוכן  "להיות 

זעמבא  להגר"מ  הספרי  באוצר  שקו"ט  גם  וראה  ד',  תהילים 

"קדושת עבר הירדן" ועוד(. ]לקו"ש חט"ז עמ' 466 הערה 12 

ובשוה"ג[

26( טעם הדבר שהרמב"ם מביא גם תיבת 'לישראל', 
כי לעכו"ם מותר להקריב חוץ למקדש, ד"אין העכו"ם 
מצווין על שחוטי חוץ" )זבחים קט"ז ב'(, ועיי"ש גם מעשה 
רב שהורה לעכו"ם איך לבנות במה )וכפסק הרמב"ם סוף 
ולכן מדגיש הרמב"ם שהאיסור  הלכות מעשה הקרבנות( 

הוא רק לישראל. ]לקו"ש חט"ז עמ' 467 בשוה"ג[
27( הגם ששלימות המנוחה תהיה בביהמ"ק השלישי, 
נצחית  והקדושה תשאר  שאז תהיה המנוחה בשלימות 
גם במקדש וגם בכלים – בכל זאת הרמב"ם מביא פסוק 
מחוץ  קרבנות  הקרבת  לאסור  מנת  על  כעת  כבר  זה 
המקדש  נקרא  ה',  פי  על  מנוחה  וזו  דהיות  לירושלים, 
בית, ואם כן גם בית ראשון ושני, יכולים להקרא מנוחה 

– שאינם נקראים אהל, אלא בית. 
ג"כ שבת  וראה  ב.  )נ"ה,  והוא ע"פ הגמרא בערובין 
ל"א, ב( שחניות בני ישראל במדבר, היות שהיו על פי ה' 
"על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו", אף על פי שהיו יושבי 
שהחניה  משום   – קבע  ויושבי  חונים  נקראים  אהלים, 

נעשתה על פי ה'. ]לקו"ש חט"ז עמ' 470[
28( בזוהר מצינו שלוש דעות מי אמר פסוק זה, ועיין 
לעיל הסברת מחלוקתם ע"פ שיטות הרמב"ם והרמב"ן. 
מעין   – ביחזקאל"  המפורשים  דברים  "מעין   )29
דוקא, ולא בכל פרטיו, כי יש הבדל בין הקדושה שבבית 
ראשון ושני, לבין הקדושה שבבית ג', דבית א' וב' היו 
והדבר  דקוב"ה',  'בנינא  הוא  הג'  ובית  נש',  דבר  'בנינא 
מתבטא גם בשוני שבצורתם הגשמית. ]לקו"ש חכ"ט עמ' 

22, ובהע' 43[

כמו  היא  המקדש  שצורת  הדברים  מן  אחד  זהו   )30

בנין שבנה שלמה כבר מפורש במלכים. וכן בנין העתיד להבנות אף על פי שהוא כתוב ביחזקאל ד 
דברים  ומעין29  שלמה  כבנין  בנוהו  עזרא  בימי  כשבנו  שני,  בית  ואנשי  ומבואר.  מפורש  אינו 

המפורשים ביחזקאל.

ואלו הדברים שהם עיקר בבניין הבית30. עושים בו קדש וקדש הקדשים ויהי' לפני הקדש מקום ה 
אחד והוא הנקרא 'אולם'31. ושלשתם נקראין היכל. ועושין מחיצה אחרת סביב להיכל32, רחוקה 
ממנו, כעין קלעי החצר שהיו במדבר. וכל המקף במחיצה זו שהוא כעין חצר אוהל מועד הוא הנקרא 

'עזרה' – והכל33 נקרא34 'מקדש'.
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וראה  ועוד.  הי"א  פ"ז  הי"א,  בפ"ו  הוא  )וכן  במשכן 
]לקו"ש חכ"א  305, סעיף יו"ד וש"נ(.  לקו"ש חט"ז עמ' 

עמ' 149 ובהערה 34[

31( צע"ק מנין להרמב"ם שהאולם הוא עיקר בבנין 
הבית, אף שלא היה במשכן, ואולי מקורו מהגמ' )ראש 
שחשיב  א'(  כ"ח  מנחות  א'.  מ"ג  זרה  עבודה  א',  כ"ד  השנה 

אולם גבי 'לא יעשה אדם בית תבנית'. )וראה קרית ספר 
כאן, תוי"ט כלים פ"א מ"ט, ד"ה ההיכל מקודש, ובהר המורי' 

סק"י(. ]הערת כ"ק אד"ש, לקו"ש חט"ז עמ' 306 הערה 58[

32( הרמב"ם קורא למחיצה זו 'סביב להיכל', בשעה 
מנת  על   – עצמה  בפני  לכאורה  נעשית  שהמחיצה 
לומר  דיש  החיצון.  מזבח  נמצא  בה  העזרה  את  להקיף 
דדינא קמ"ל – שמחיצה זו היא בשביל ההיכל, וקדושת 
היכל יש לה, ולכן: אם הקדיש לבדק ההיכל, נכללת בזה 

גם מחיצה זו. ]לקו"ש חט"ז עמ' 287 הע' 33[
נקרא  והכל  הקדשים...  וקדש  קדש  בו  'עושין   )33
ונפק"מ  שונים,  אופנים  בג'  בזה  לומר  ויש  מקדש': 
ביניהם – מה יש לכוון בעשיית הכלים, שהרי עשייתם 
לי  'ועשו  ח(  כ"ה,  )תרומה  רש"י  כמ"ש   – 'לשמה'  צ"ל 
הרמב"ם  פסק  וכן  קדושה'  בית  לשמי  ועשו   – מקדש 
מתחילתן  הכלים  כל  עושין  'אין  אשר  פרקין(  )בסיום 
אין  שבמקדש  ופרט  פרט  כל  א.  הקדש'..  לשם  אלא 
היא  וקדושתו  חשיבותו  וכל  עצמו,  בפני  חשיבות  לו 
)ולדוגמא: גם  רק משום שהוא חלק מהכלל המקודש. 
אליבא דריש לקיש הסובר שחצי שיעור מותר מן התורה 
)יומא ע"ד, א(, כשמצטרפים שני חצאי שיעור – נפעלת 

התורה.  מן  איסור  ומתחדש  ונפעל  חדשה,  מציאות 
ובמצווה – חוט אחד מארבעת חוטי הציצית אין לו שום 
משמעות, רק עד שיצטרף ויהי' אחד מארבעה. )מנחות 
כ"ח, א במשנה, ובגמ' שם ל"ז, ב. הובא במפענח צפונות שם 

ס"ז((, ובעשיית הכלים יש לכוון 'לשם קדושת המקדש', 

כאשר  רק  בכלים  נפעל  'לשמה'  דין   – זה  אופן  ולפי 
שהרי  לתוכו,  אותם  ומכניסים  המשכן  את  מקימים 
ציצית,  )ע"ד  דהכשר'  'הכשר  רק  היא  עשייתן  תחלת 
בניפוץ  אפילו  עצמן  על  המחמירין  נפש  'בעלי  שיש 
)ואין נוהגים כן( – שו"ע אדה"ז סי'  הצמר שיהי' 'לשמה'', 
ויש  עצמו  בפני  קדוש  הוא  ופרט  פרט  כל  ב.  ס"ג(.  י"א 

עוד  עם  יחד  הצטרפותו  ידי  על  אמנם,  חשיבות,  לו 
)ולדוגמא:  יותר  ונעלית  חדשה  קדושה  נפעלת  פרטים 
כשמצטרף  אבל  קדושה,  בו  יש  עצמו  בפני  יהודי  כל 
קדושה  נפעלת  מעשרה,  לאחד  ונהיה  יהודים  עוד  עם 
יש  ועפ"ז  שבקדושה(.  דברים  ואומרים  יותר  נעלית 

לכוון בעשיית הכלים לשם קדושת הכלים הפרטית. ג. 
אין לפרטים שום חשיבות בפני עצמם, אמנם – לאחרי 
שנצטרפו ונתכללו יחד עם עוד דברים, מקבל אחר כך 
והיות ולפי אופן זה  כל פרט חשיבות וקדושה לעצמו. 
ישנם בכלים ב' קדושות, הקדושה הכללית של המקדש, 
והקדושה הפרטית של הכלי – יש לכוון בשעת עשיית 

הכלים על שתי הקדושות הללו. 
 – ולמקדש  למשכן  בנוגע  לומר  יש  זה  דרך  ועל 
שנעשתה  לפני  הקדשים,  וקדש  מועד  אוהל  שהחצר, 
קדושה,  בהם  הייתה  לא  בעולם,  משכן  של  מציאות 
ובמילא לא הייתה חלות קדושה על החצר. אבל לאחרי 
בפרט,  חלק  כל  על  הקדושה  חלה  המשכן,  שהוקם 
וקדושת החלקים במקומה עומדת אפילו בנסוע ונפרק 
 – בזה  לומר  יש  )אמנם  ביהמ"ק  משחרב  או  המשכן, 
מלשונו  משמע  וכן  מדרבנן(.  רק  נשארת  שהקדושה 
)פ"ו הט"ו. וראה בביאורים שם, מהי הקדושה  של הרמב"ם 
גם  קדושה  שנשארת  החורבן(  לאחרי  במקדש  שנשארה 

הכללית,  הקדושה  מלבד  הפרטיים,  המקדש  בחלקי 
שאין  אע"פ  כולם  הקרבנות  מקריבין  "לפיכך  שאומר: 
שם בית בנוי, ואוכלין קדשים בכל העזרה אע"פ שהיא 
בכל  שני  ומעשר  קלים  קדשים  ואוכלין   .  . חריבה 
המקדש  שקדושת  לפי   .  ." י"ז:  ובהלכה  ירושלים". 
וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה . ." )וראה 
ובהמובא  ב(,  )ו,  ה"ה  פ"א  תרומות  הל'  הרמב"ם  על  צפע"נ 

עמ'  ביהמ"ק  ע'  באנצ"ת  וראה  הנ"ל,  בהלכה  עבודה  בצפע"נ 

זב"ז  תלויות  הקדושות  אם  מהשקו"ט  ולהעיר  וש"נ.  רל"ד 

וכשבטלה קדושה ראשונה )ע"י שבאו פריצים וחללוה( בטלה 

גם קדושה השניה )וראה מכתבי תורה מכתב ו((. 

)מ"ע  שלו  בסהמ"צ  הרמב"ם  של  מלשונו   – אמנם 
הכלל  שזה  לעבודה...  הבחירה  בית  לבנות  "שצוונו  כ'( 
כולל מינים רבים שהם המנורה וכו'... וכבר ייחד הציווי 
בכל חלק וחלק" משמע – שלמרות שהכלל כולל מינים 
רבים, הרי לאחר גמר עשייתו – חל על כל אחד ואחד מן 
הכלים ציווי פרטי – "ייחד הציווי..." – וממילא קדושה 
בפ"ע, וממילא הכוונה בעשיית הכלים צריכה להיות על 
הרמב"ם  דעת  )בביאור  דלעיל.  הג'  כאופן  הקדושות  שני 
– האם עשיית הכלים צריכה להיות 'לשמה' – עיין בביאורים 

להלכה כ' בסוף פרק א'(. 

ג' האפשרויות הנ"ל, דאין  נוספת בין  וישנה נפק"מ 
את  הקים  "וביום  שנאמר  בלילה  המקדש  את  בונין 
המשכן" )בהעלותך ט' ט"ו(, – ביום מקימים את המשכן 
נפרדת,  קדושה  לכלים  שיש  הב'  לאופן  בלילה,  ולא 
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בערוך  )עיין  בלילה  לבנותם  ומותר  זה  בכלל  אינם  הרי 
ביהב"ח  הל'  המורי'  הר  נמי,  אי  בתוד"ה  א  מ"א  סוכה  לנר 

פ"א סק"ב. וראה צפע"נ מהד"ת ג' ג. ובכ"מ( משא"כ לאופן 

המקדש,  בקדושת  תלויה  קדושתם  שכל  והג'  הא' 
ואילך, ושם   250 ]לקו"ש חכ"א עמ'  אסור לבנותם בלילה. 
בביאור תוכן פרשות ויקהל־פקודי. חידו"ב בהל' ביהב"ח סי' ד' 

ובהערות 11, 12, 16, 20, 21, 22, 24, 28, ועיין שם עוד בביאור 

 הקרבת קרבנות נשיא שבט שמעון בחנוכת המזבח ובפרש"י 

שם[

34( כאן כותב הרמב"ם דרק מעזרת ישראל ולפנים 
ו', כותב: המקדש  נקרא מקדש, משא"כ בתחילת פרק 
כולו וכו' – ולכאורה כוונתו מהחיל ולפנים )ועד"ז בפ"ז 

הלכה ב'( – ועיין בהע' על תחילת פ"ו בביאור בזה. 
חלק  היא  הכלים  כל  בניית   – הרמב"ם  לדעת   )35
מהמ"ע דועשו לי מקדש. )ומבואר באריכות בביאורים 
להלכות א־ג בפרק זה(. ]חידו"ב בהל' ביהב"ח סי' ד' הערה 

]21

ועיין לקמן ובביאורים לריש פרק ב', מדוע לא מנה 
הרמב"ם כאן גם את ארון הברית. 

במקדש,  שהיו  הכלים  על  המדברת  זו  בהלכה   )36
וידועה הקושיה על שלא  לא מנה הרמב"ם את הארון. 
מנה הרמב"ם את מצוות עשיית הארון במניין המצוות. 
)ובפרט – שמנה את מצוות נשיאת הארון בכתף דוקא. ושקו"ט 

בזה בארוכה בפי' רי"פ פערלא לסהמ"צ לרס"ג בסופה פרשה 

שאינו  הטעם  כשמבאר  שבסהמ"צ   – מזה  ויתירה  נב( 

מונה את עשיית "המנורה והשלחן והמזבח וזולתם" כי 
יקרא מקדש", אינו מזכיר  והכל  "כלם מחלקי המקדש 

את הארון כאחד מן הכלים!
עצמו,  בפני  ענין  אינו  שהארון  לתרץ  ניתן  לכאורה 
בתוכם',  'ושכנתי  השכינה  להשראת  כלי  רק  הוא  אלא 
אינו  כללי  וציווי  ומצוותיה,  התורה  כל  כללות  שהוא 
להרמב"ם  בסהמ"צ  ד'  שרש  )עיין  המצוות  במניין  נמנה 
בכתף  דמשא  מ"ע  הרמב"ם  מונה  זאת  ובכל  שם(,  ונ"כ 

ומ"ע ד'לא יסורו' )הבדים(, כי הם אינם מצוות כלליות 
מיוחד  ציווי  הם  אם  כי  הארון,  קדושת  בהם  שתלויה 

לכהנים הנושאים את הארון. )ולפי' זה – נתינת הלוחות 
אין  ולכן  הארון,  קדושת  מעניני  פרט  אלא  אינה  בארון 

מצווה זו נמנית(. 
אמנם – הציווי לבנות בית המקדש, אף שהוא ציווי 
כללי כנ"ל – שענינו הוא ג"כ ה'ושכנתי בתוכם', אעפ"כ 
כי בבנין ביהמ"ק ישנם עוד  הוא נמנה במניין המצוות, 
תרי"ג  במניין  שנמנים  הם  והם  וכו',  ההקרבה  ענינים: 

המצוות. 
דהרי  הרמב"ם.  בשיטת  זה  פי'  לפרש  דוחק  אמנם 
הארון,  בניית  של  מיוחד  ציווי  כאן  ישנו  סוף,  כל  סוף 
ומה בכך שענינו כולל, ומדוע לא יכנס במניין המצוות. 
ובמכל שכן מהמ"ע דאמונת ה', שנמנית במניין המצוות 
ריש  )ולהעיר מסה"מ להצ"צ  ביותר.  כולל  אף שענינה 

מצוות האמנת אלוקות(. 
א.  גדולות.  קושיות  ב'  ביאור  ע"פ  יובנו  והדברים 
ב.  הארון.  עשיית  דיני  כל  כאן  הרמב"ם  השמיט  מדוע 
כיצד נטל יאשיהו המלך )פ"ד ה"א( את הארון ממקומו 
אחר?  במקום  וגנזו  שם,  לשומו  בנ"י  נצטוו  שעליו 
ובש"ס )יומא נב, ב( מוכח שלא היה זה ע"פ ציווי, אלא 

שמעצמו דאג שמא יגלה הארון לבבל. 
דעשיית  מוכיח,  יאשיהו  מעשה  י"ל:  כ"ז  ולתרץ 
הארון והבאתו לקה"ק, היא אך ורק ע"מ שיתקיים הענין 
'ונועדתי לך שם', ולאחרי שנעשה זה בביהמ"ק –  של 
 – לעולם,  בטלה'  אינה  ו'קדושה   – נצחית  שקדושתו 
זמן  שכל  אלא  הארון.  בעשית  מצווה  מצאנו  לא  שוב 
שישנו הארון )ולאחרי שיתגלה לעת"ל( נצטוו לשאתו 
בכתף ושלא יסירו הבדים. ולכן לא נמנית עשיית הארון 
מאי  כי  עשייתו,  דיני  הובאו  ולא  )לדורות(  במצוות 
דהוה הוי, ומזמן ביהמ"ק הא' אין כל ציווי בזה, ובמניין 

המצוות נמנים רק מצוות שלדורות. 
ובזה מתורץ ג"כ הא דבמלחמות פלשתים וכיו"ב לא 
 – בביהמ"ק  רק  כי  עבור המלחמה,  עד  גנזו את הארון 
וגנזוהו,  הארון  את  כשהחביאו  גם  נצחית,  שקדושתו 
נשארה קדושתו. אמנם – בשילה וגלגל שהיו רק 'לפי 
שעה' )הלכה א' בפרק זה(, נטילת הארון הייתה מבטלת 

ועושין במקדש כלים35. מזבח לעולה ולשאר הקרבנות. וכבש שעולים בו למזבח – ומקומו ו 
 – לעבודה  ורגליהם  ידיהם  הכהנים  ממנו  לקדש  וכנו  וכיור  לדרום.  משוך  האולם  לפני 
ומקומו בין האולם ולמזבח משוך לדרום שהוא שמאל הנכנס למקדש. ומזבח לקטורת ומנורה 

ושולחן – ושלשתם בתוך הקדש לפני קדש הקדשים36.
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למשכן  הייתה  בנטילתו  שהרי  שם',  לך  ה'ונועדתי  את 
רק דין של 'במה גדולה', ורק במקום פקו"נ )מיתת אנשי 
בית שמש – ש"א ו' י"ט. ומיתת עוזה – ש"ב ו' ז'( הותר 
שלא להחזיר הארון למשכן )ועיין בזה בביאורים להלכה 

ט"ז בפרק ו'(. 
הארון  את  להוציא  שהותר  אף  מקום,  שמכל  אלא 
ביהמ"ק,  בקדושת  נפק"מ  הייתה  לא  שוב  כי  מקה"ק, 
גנז את הארון דוקא בביהמ"ק, ולא במקום אחר. כי אף 
ששכינה אינה בטלה, מ"מ ישנם כמה דרגות בהשראת 
פנ"ג(,  תניא  ב.  כ"א,  ביומא  )כמפורש  שבביהמ"ק  השכינה 
דרגת  אותה  תהיה  שבביהמ"ק  נצחית  מצווה  וישנה 
השראה שבאה ע"י שהכניסו לשם את הארון באופן דדירת 
קבע, ובעת שישראל זוכין יש דרגא נעלית מזו: כשהארון 
וכו'.  בקדה"ק  במקומו  בביהמ"ק  גנוז(  )עכ"פ  נמצא 
הייתה  לא  הרמב"ם  דלשיטת  זה,  ביאור  על  אמנם, 
כלי  להיות  הוא  ענינו  כל  אלא  מיוחדת,  עבודה  בארון 
הבדים,  על  ההזי'  מענין  צע"ק,  השכינה,  להשראת 
עבודה  א"כ  וזו  ממש,  הארון  בדי  על  צ"ל  דלכאורה 

בארון. 
וגבעון,  בנוב  היה  שהמשכן  שנים  שהיו  מכך  אמנם 
שהעיקר  מוכח  ציון,  ועיר  יערים  בקרית  עצמו  והארון 
הוא מקום בדי הארון, ולא הארון עצמו. ואפילו למ"ד 
דהזי' על הכפורת צריך שיגע )ירושלמי יומא פ"ה ה"ד(, 
מוכח מנוב וגבעון – דגם לדידי' אינו מעכב כלל. ]חידו"ב 
בהבהב"ח, סי' יו"ד. ]ובנספחים שם בערכו[. מלקו"ש ח"ד עמ' 

]1346-7

לשלימות  רביעי  בפרק  א'  להלכה  בביאורים  ועיין 
הביאור במעשהו של יאשיהו. 

37( עץ בולט – בדוקא. וכן מבואר במפרשים. )רדב"ז, 
תוי"ט מדות פ"ג מ"ז, שו"ת חכם צבי )תוס' חדשים( סי' ס"ד, 

צפע"נ מהד"ת כ"ד ד. מעשה רקח והר המוריה )אות כ( להל' 

ביהב"ח. מפרשי המשניות מדות פ"א מ"ו, ועוד. וכ"ה בלקו"ת 

ברכה )צט, ד( וסידור עם דא"ח )כ"א רע"ג( שהאיסור הוא דוקא 

בבולט ולא בשקוע, עיי"ש(. 

)ד, א( שם מובא  מקורו של הרמב"ם הוא ממס' ר"ה 
הכתוב ששלמה המלך בנה את "החצר הפנימית שלשה 
בגמרא,  ע"ז  ואיתא  ארזים",  כרתות  וטור  גזית  טורי 
עשה  ובזה  בסידא',  ו'סיידי  בבנינא",  'שקעי  ששלמה 

שלא יהי' עץ בולט. 
ישנם מפרשים הסוברים, שהאיסור הוא רק על עץ 
 – בנינו  דרך  בכותל  עץ שנמצא  אבל  הכותל,  מן  בולט 
המורי'  בהר  כתב  וכן  מותר.   – לראותו,  ניתן  אם  אילו 
שם שמביא מר"ה )שם( ש'היה נדבכין די עצי ארז בבניין 
הראשון ובבית שני', ומשמע שמפרש דעץ בולט היינו 
הוא  עצמו  הכותל  אם  לאויר, משא"כ  הכותל  מן  בולט 
אינו  דאם  רוקח שם  במעשה  וכ"כ  דשרי.   – עצים  של 
דרך בליטה, דומיא דעץ נטוע היוצא מן הארץ אלא בבנין 

– שרי. וראה בארוכה במפרשי המשניות במדות. 
אבל ישנם המוכיחים, דאפילו אם העץ נראה הרי זה 
)תוס'  ובשו"ת חכ"צ  ד',  )צפע"נ מהד"ת כ"ד  בכלל האיסור. 
ד'(  צ"ט  )ברכה,  בלקו"ת  ממש"כ  מוכח  וכן  כ"ד,  סי'  חדשים( 

ובסידור )עם דא"ח, כ"א רע"ג(, וראה בתו"א מ"ד, רע"א. מאמרי 

קדש ז  בצד  ושניהם   – הפנים  לחם  שעליו  מימין  ושלחן  הנכנס.  משמאל  בדרום  המנורה 
הקדשים מבחוץ. ומזבח הקטורת משוך מבין שניהם לחוץ. ועושין התוך העזרה גבולין – 
'עד כאן לישראל', 'עד כאן לכהנים'. ובונים בה בתים לשאר צרכי המקדש. כל בית מהם נקרא 

'לשכה'.

כשבונין ההיכל והעזרה בונין באבנים גדולות. ואם לא מצאו אבנים – בונין בלבנים. ואין ח 
מפצלין את אבני הבניין בהר הבית. אלא מפצלין ומסתתין אותן מבחוץ ואחר מכניסין 
'ומקבות  ואומר  גזית'.  ליסד הבית אבני  יקרות  גדולות אבנים  'אבנים  לבניין. שנאמר  אותן 

והגרזן כל־כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנתו'.

ואין בונין בו עץ בולט37-38 כלל. אלא או באבנים39 או בלבנים וסיד. אין עושין אכסדרות ט 
של עץ בכל העזרה. אלא של אבנים או לבנים.
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אדה"ז הנחות הר"פ ע' פ"ח( דמרז"ל )ר"ה שם( דכורש החמיץ 

שיקעו  ולא  מעצים,  נדבך  לעשות  שציווה  משום   הוא 
בבניין. 

ולהעיר מלשון הרמב"ם 'עץ בולט כלל' – והרי קירות 
המקדש )ראה מ"א ו־ט"ו( היו מצופים זהב. וצ"ע אם כך 
היה גם בלשכות. )גם תקרת ההיכל שהייתה של ארזים 
של  שהוא  'כיור'  גבה  כעל  היה  הרי  ט־י(  שם.  )מ"א 
ופי' הרא"ש מדות פ"ד מ"ו.  )פיה"מ להרמב"ם,  וסיד  אבנים 
וראה רע"ב שם 'שהייתה טוחה בזהב'(. וכלונסאות של ארז 

שהיו קבועים בכתלו של היכל )מדות פ"ג ח'( – כבר תירץ 
בכס"מ להל' ביהב"ח )הובא בתוי"ט מדות שם( שקבועים 
בעלמא בלא בניין. )וראה תוי"ט שם ד"ה ומודלה. תוי"ט ועוד 

מפרשים – שם פ"א ו', שם פ"ב ו' ועוד(. 

אבל להעיר ממלתראות ע"ג פתח האולם )מדות פ"ג 
ז'( שבתוי"ט שם תי' שאינו עץ בולט – שלכאורה צ"ע 
שהרי היו נראות, ויתירה מזו 'מסתכלין בהן' )ריש ערובין(. 
]חידו"ב  בבנין'(.  'שקועין  שבו(  )במדות  הרא"ש  ובפי'   –
בהל' ביהב"ח ח"ב שיחה ח"י, עמ' רכ"ז־רכ"ח, ובהערות 7, 13, 

14 ובשוה"ג. ]לקו"ש חכ"ח, עמ' 219 ואילך[

38( וטעם האיסור נלמד מהפסוק "לא תטע כל עץ". 
ויש הרוצים ללמוד מכאן שהכהנים היו פטורים מסוכה 
המנחות  שיירי  באכילת  בבנייתה(,  אסורים  )שלכאורה 
'דמשלחן גבוה קזכו, הוי  בחג הסוכות בביהמ"ק, היות 

אכילת גבוה דפטורה מסוכה'. 
על זה כתב כ"ק אד"ש מה"מ: 'וכמה הערות בדבר זה, 

ולכת"ר יספיק הקיצור': 
בניין   .1 תנאים,  בב'  רק  הוא  תטע  דלא  איסור  א. 
של עץ. 2. של קבע. )רמב"ם הל' עכו"ם ספ"ו, ונסמנו 
ביהב"ח הלכה  )הל'  ולפי דעת הכס"מ  בנ"כ(  המקורות 
ט'( צריך להיות עוד תנאי ג' – קבוע בבניין, ואם כן, יכול 
להיות  יכול  )וגם הסכך  אלו.  בלי תנאים  סוכה  לעשות 
ע"ז  והעיר  א.  ס"ו  שבת  ויעוין  עץ.  ללא  ועלים  מקש 

באור שמח על הרמב"ם שם(. 
ב. אף שאסור להוסיף בנין ביהמ"ק בכל אופן ד"הכל 
מצווה,   – ועאכו"כ  גדר,  במקום  השכיל",  עלי  ה'  מיד 
מותר. )סוכה נ"א ב( ובפרט די"ל – שאין הכי נמי, ובכתב 

מיד ה' וגו', הייתה ג"כ סוכה. 

גו'  סוכות  להם  "ויעשו  הכתוב  יתפרש  עפ"ז  ג. 
דקאי  כפשוטו,  ט"ז(  ח'  )נחמי'  האלקים"  בית  ובחצרות 
העזרה, ואין צריך לדחוק שמדובר על הר הבית. )ולהעיר 
בערכין ג' ב', ובתוד"ה 'ובני )שם(, ויעויין בתמיד )כ"ז א(, ואפילו 

אם הפסוק מנחמי' שמדובר על הר הבית, עכצ"ל כהע' א' וב', 

ואליבא דהספרי בפר' שופטים – הובא בכס"מ כאן – דהאיסור 

על בניית עץ הוא בכל הר הבית(.

ד. "לא תטע לך עץ" – אפילו בית של סוכה, )יל"ש 
שופטים(, לא מדבר כלל בסוכת מצווה אלא בסוכה סתם, 

ע"ד 'ולמקנהו עשה סוכות'. 
אף  לך"..  הסוכות תעשה  "חג  ראה,  ס"פ  בספרי  ה. 
חייבים  גבוה  האוכלים משולחן  דהיינו – שאף  לגבוה. 
. חגיגה   .' בסוכה )ולהעיר מספרא ס"פ אמור דס"ל – 
מתחייב  הגבוה  שאין  דהיינו   – להדיוט'  וסוכה  לגבוה, 
שני  בסתירת  המפרשים  ישוב  לאחרי  וגם  בסוכה, 

מאמרים הללו, בכ"ז עדיין צריך עיון קצת(. 
ו. אמנם יש לומר – שבאכילת המנחות היו הכהנים 
את  אוכלים  אין  השנה  שכל  דכפי  מסוכה,  פטורים 
תדורו',  כעין  ו'תשבו  בעזרה,  אלא  בבתיהם  המנחות 
ממילא, לא היו צריכים לאכלם בסוכה. ואין כאן קושיה 
– דאם כן מדוע עשו סוכות "בחצרות בית אלקים", כי 
לכל  אלא  ושתיה,  לאכילה  רק  לא  היא  הסוכה  מצוות 
שלא  גם  ישראל  בעזרת  להתעכב  ומותר  האדם,  עניני 

לצורך עבודה. 
לחמי  דבאכילת   – זיסקינד"  הר"א  הרה"ג  ו"העירני 
גם בבתי הכהנים –  בכל העיר,  וכיו"ב, דמותרין  תודה 
מתחייבים בסוכה, באם אוכלים אותם בעזרה. ]ממכתב 

כ"ק אד"ש, כ"ח תשרי תש"ה. לקו"ש חכ"ט עמ' 497[

דומם,   – מאבנים  דוקא  בנוי  היה  המקדש   )39
דירה  יתברך  לו  'לעשות  המקדש,  מעלת  נכרת  שבזה 
 ,76 ]לקו"ש חכ"ט עמ'  בתחתונים', וגם הדומם בכלל זה. 

ועיין עוד בביאורים על הלכה א' בפרק ו'[

40( ישנם המבארים )הובאו לעיל בהע' 17(, שלדעת 
דהיינו:  בנין'.  'דרך  אפילו  בעץ,  לבנות  אסור  הרמב"ם 
אם רואים את העץ, אפילו הוא משוקע בתוך הכותל – 
אסור. ובזה תובן קושיית הראב"ד – שלשיטתו הלשכה 
לא הייתה טוחה בסיד, וא"כ – ראו את העצים שבבנייו 

הייתה41,  עץ  של  גדול  כהן  לשכת  והלא40  א"א  וכו'.  כלל  בולט  עץ  בו  בונין  ואין  הראב"ד:  ]השגות 
ובשמחת בית השואבה מקיפין כל העזה גזוזטרא, אלא לא אסרה תורה כל עץ אלא אצל מזבח ה' והיא 

עזרת כהנים משער ניקנור ולפנים אבל בעזרת נשים ובהר הבית מותר[
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שמותר  הסוברים  לשיטת  משא"כ  אסור.   – זה  ודבר 
לבנות בעץ 'דרך בנין' – דהיינו – כשהוא חלק מהכותל, 
צ"ע לשיטתם מהי קושיית הראב"ד. ]הערות כ"ק אד"ש. 
14 ושלפניה.  חידו"ב בהלכות ביהב"ח ח"ב, שיחה ח"י, הערה 

]לקו"ש חכ"ח, פר' מסעי[

41( בביאור תמיהת הראב"ד. יש המבארים שלשכה 
זו לא הייתה בנויה מעצים, ורק נקראה בשם זה. )כס"מ 
הל' ביהב"ח פ"א שם בתי' הב'. תוי"ט מדות שם. וראה שו"ת 

רדב"ז ללשונות הרמב"ם ועוד. ולהעיר מלשון המגדל עוז הל' 

ע"ז( אבל תירוצם דוחק. דהרי א. הטעמים שהם מביאים 

אינם מתיישבים כ"כ לפענ"ד )לשון כ"ק אד"ש מה"מ(. 
בנויה  שהשלכה   – בפשטות  העץ  לשכת  משמעות  ב. 
המשנה  נשים(.  שבעזרת  העצים  לשכת  )משא"כ  מעץ 
לחול,  פתוחה  הייתה  זו  שלשכה  דאפשר  מתרץ  למלך 
כלל,  כ"ז  נרמז  לא  ברמב"ם  אבל  נשים.  כעזרת  דדינה 
ולהעיר מדברי התוס' רי"ד )יומא כה, א. וכן שם ו, א( דלא 

ס"ל שהייתה פתוחה לחול. 
בתחילת  עצמו  הרמב"ם  דברי  פי  על  יובנו  הדברים 
עת  אבל  בולט,  עץ  לבנות  רק  הוא  דהאיסור  זו,  הלכה 
את  בנו  וכך  איסור.  אין  ומכוסה,  הבניין  בתוך  שקוע 

לשכה זו. )ועיין בביאור בתחילת הלכה זו(. 
ובטעם הדבר מדוע בכלל הוצרכו לבנות לשכה מעצים, 
ולא בנאוה מתחילה באבנים וכיו"ב. )התוי"ט )מדות פ"ה( 
תזוח  'שלא  גדול  לכהן  שגורם  נוסף  דבר  שזהו  מבאר, 
דעתו עליו'. אבל לכאורה אין זה ביאור מספיק. שהרי 
לא מצינו שיהדרו בדבר זה. ואדרבה – כשמשביעין את 
סע"ב.  י"ח  )יומא  היום  עבודת  מסדר  ישנה  שלא  הכה"ג 
רמב"ם הל' עבודת יוהכ"פ פ"א ה"ז( 'הן פורשין ובוכין' על 

שחשדוהו. ובפרט שנוסף לזה שגורמים לו טרחה רבה 
ע"י  בזה  יוסיפו  עוד  ימים,  ז'  במשך  ופורש  בעבודתו, 
שמשנים למשך כל השנה כולה לבנות את לשכת הכהן 

גדול מעץ?(. 
לוי"צ  תורת  ע"ה,  הרלוי"צ  דברי  )ע"פ  הדברים  ביאור 
כמ"ש  ימים,  אריכות  על  מורה  דעץ  ואילך(:  רפ"ז  ס"ע 

)סי' ס"ה( כימי העץ ימי עמי, ולכן – שהכהנים  בישעי' 
היו צדיקים והאריכו ימים, נקראה הלשכה 'לשכת העץ' 
במיוחד  שייך  גדול  וכהן  שלהם,  הימים  אריכות  על   –
'אורך  ב'ימין',  ימים מקורה  כי אריכות  ימים,  לאריכות 
ימים בימינה' )משלי ג' ט"ז(– בחי' חסד )וכה"ג הוא בחי' 
חסד(. וראי' לזה – שהרי הרוצח נפש בשגגה, אינו יכול 
לצאת מעיר מקלטו עד מות הכהן גדול, – "רוצח מקצר 
ימיו של אדם, וכהן גדול מאריך ימיו של אדם, אין בדין 

שיהא מי שמקצר ימיו של אדם לפני מי שמאריך ימיו 
של אדם". ולכן נבנתה לשכת הכהן גדול מעץ – כי ענינו 
 – ימים(  האריך  לא  גדול  כשהכהן  )גם  גדול  הכהן  של 

הוא אריכות ימים. 
והדברים צריכים ביאור )עכ"פ – בפנימיות הענינים(. 
על פי ביאור זה – מדוע כשהכהנים היו צדיקים והאריכו 
מצינו,   – גיסא  ומאידך  בסיד?,  העצים  כוסו  ימים 
הכהנים  כל  שלא  הצדיק,  שמעון  של  זמנו  שלאחרי 
פרהדרין'  'לשכת  בשם  זו  לשכה  נקראה  צדיקים,  היו 
)– פקידים(, והרי גם אז היו כהנים צדיקים, שהאריכו 
ימים– עכ"פ יותר מי"ב חודש )ראה יומא ט, א. יוחנן כה"ג, 
י"א ששימש  עשר ששימש רבי ישמעאל בן פאבי, ואמרי לה 

ר"א בן חרסום. סה"ד סדר תנאים ואמוראים מע' יוחנן כה"ג(.– 

להכנס  האנשים,  של  מסירותם  בגודל  בזה:  והביאור 
לקה"ק לכה"פ פעם אחת, עד שהיו מוכנים שלא להוציא 
שנתם, זה מעורר כל אחד, גם את הכה"ג הצדיק, שכל 
כניסה תהי' יקרה אצלו, ולכן קראו ללשכה זו גם אצל 

הכהנים הצדיקים – לשכת פרהדרין. 
למעליותא,  'פרהדרין'  לשכת  של  ענינה  את  ומצינו 
הכה"ג  עבודת  של  הנקודה  הצדיקים.  הכהנים  אצל 
ביוהכ"פ היא עבודת התשובה, ומעלת עבודת התשובה 
הוא  זה  ענין  ושלימות  בהתחדשות.  עבודה  שהיא   –
הכה"ג  היה  שנה  כל  שלכן  ביוהכ"פ,  הכה"ג  בעבודת 
כלי  הל'  )רמב"ם  לחדשים,  שלו  הלבן  בגדי  את  מחליף 
משתמש  היה  ולא  שם(  כס"מ  וראה  ה"ה,  פ"ח  המקדש 

חדשה  מציאות  נעשה  לקה"ק  בכניסתו  כי   – בישנים 
'פרהדרין' למעליותא.  תוכן  וזהו  ברוחניות.  גם  לגמרי, 
היו  ברוחניות  אבל  ימים,  האריכו  בגשמיות  אמנם 
של  ענינה  ולכן  חודש'.  עשר  שנים  כל  אותן  'מחליפין 
הכניס  ולכן  הכהנים,  ובכל  הזמנים  בכל  הוא  'פרהדרין' 
העץ'  'לשכת  השמות,  ב'  את  למשנה  הקדוש  רבינו 

ו'לשכת פרהדרין'. 
מכוסים  להיות  צריכים  שבלשכה  העצים  היו  ולכן 
– כי החידוש שבעבודת הכה"ג אינו הענין של עבודת 
דוקא ההתחדשות – עבודת התשובה.  הצדיקים, אלא 
וזהו הטעם )ע"ד הקבלה, תורת לוי"צ עמ' רפב ואילך( 
"שכחתי  העץ  ללשכת  בנוגע  שם(  )מדות  אמר  שראב"י 
פרהדרין  מלשכת  ידע  הוא  כי  משמשת",  הייתה  מה 

דוקא, ולא מלשכת העץ. 
אמנם דוקא שנתמעט הדור, והכה"ג היה צריך לעורר 
'לשכת  השם  נתחדש  כפשוטה,  לתשובה  העם  את 
התשובה  עבודת  צדיקים,  היו  הדור  וכשרוב  פרהדרין', 
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ללשכה  קראו  ואז  צדיקים,  של  תשובה  הייתה  דכה"ג 
]חידו"ב בהל' ביהב"ח ח"ב סי' ח"י. ובהערות  'לשכת העץ'. 

36, 57. לקו"ש חכ"ח, פר מסעי[

הכלים  גם  האם  בלילה.  המקדש  את  בונין  אין   )42
בכלל זה, עיין בביאורים בסוף הלכה ה' בפרק א. 

הא'  ובביהמ"ק  במשכן  רק  זהו  חייבין...,  והכל   )43
והב', משא"כ בביהמ"ק הג' ש)לדעת כו"כ( יגלה ויבוא 
ע'  אנצ"ת  ראה   – ועוד  סע"א.  מ"א  סוכה  )פרש"י  משמים 
ביהמ"ק הע' 60, וגם הרמב"ם )הל' מלכים רפי"א ובסופו, י"ל 

דכותב אופן הוודאי, אפילו בלא זכו, שאז משיח יבנה ביהמ"ק. 

ולא פליג )כ"כ, וכידוע הכלל שלא לאפושי במחלוקת(. 

הג'  בביהמ"ק  הכהנים  מעמד  למעליותא  שונה  ולכן 
שאז הכהנים מתחילים בחנוכת הבית והמזבח, משא"כ 
במשכן ובבית הא' והב' כולם שייכים בזה. ]ממכתב כ"ק 

אד"ש ג' מנ"א תשל"ח, לקו"ש חל"ח עמ' 200[

44( 'לבנות ולסעד בעצמם ובממונם' – ענין זה נלמד 
כל  בה  המשכן,  בניית  לפני  שהייתה  האדנים  מתרומת 
לפני  גם  הוא  וכן  לב',  'נדיב  רק  ולא  מחויב,  היה  אחד 
תרומה:  פר'  ריש  הגדול  ובמדרש  המקדשות.  בניית 
"ולמה נאמר תרומה )'ויקחו לי תרומה'( התרומה )'וזאת 
אחד,  בענין  תרומתי'(  את  )'תקחו  תרומתי  התרומה'( 
למקדש  ואחת  ראשון  למקד  ואחת  למשכן  אחת  אלא 

שני". 
וכותב כ"ק אד"ש: ". . מל' הרמב"ם משמע דכל אחד 

ואחת )הי'( מחוייב לסייע בבניין ביהמ"ק, ולכאורה זהו 
עכ"פ(  )מפורש,  זה  מצאתי  לא  ולע"ע  גדול.  חידוש 
בשום מקום אחר. ועוד להעיר אשר בניין ביהמ"ק היא 
ואיש'  איש  כל  לא  הציבור,  על  חובה  שהם  מה'מצוות 
החינוך,  בס'  וכ"ה  מ"ע.  בסוף   – להרמב"ם  )סהמ"צ 
 109 עמ'  חי"א  ]לקו"ש  ואכ"מ".  בסופה(  צ"ה  מצווה 

ובהערה 7[

בונים את המקדש בלילה, הרי"ז מ"ע  אין  45( באם 
שהזמן גרמא, ואם־כן, לדעת הסוברים )ר"ת, בתוד"ה כל 
גיטין, מ"ה ב., וכן הוא לפמש"כ בנתיב חיים לשו"ע או"ח סי' 

ר"ס סעיף י"ד, ובפרמ"ג )משב"ז( שם, ובשו"ת בית יצחק שם( 

שאשה אינה יכולה להכין דבר שהיא אינה מצווה עליו, 
ולכן "אין אשה אוגדת לולב ועושה ציצית", כיצד יכולה 

אשה להתעסק עם בניית ביהמ"ק.
)צפנת  הרגצ'ובי  הגאון  ביאור  ע"פ  יובנו  והדברים 
עה"ת  בצפע"נ  נעתק  א.  נ"ד  בהשמטות  הפלאה  פענח 
פרשתנו עה"פ. וראה גם צפע"נ מהד"ת ג' ג. עמ' 164 
ונעתק בכללים בערכו(. דיש ב' פרטים בבניית המקדש. 
להקרבת  המקום  הכנת  ב.  המקדש.  בניית  עצם  א. 

הקרבנות. 
המקדש,  הכנת  מעצם  פטורות  נשים   – ובמילא 
להקרבת  המקום  בהכנת   – אמנם  שהזמ"ג,  מ"ע  זו  כי 
הקרבנות, נשים חייבות, שהרי גם הם צריכים להקריב 

קרבנות. ]לקו"ש חט"ז עמ' 454 ובהע' 45[

ומרצפין את כל העזרה באבנים יקרות. ואם נעקרה אבן – אף על פי שהיא עומדת במקומה י 
– הואיל ונתקלקלה פסולה. ואסור לכהן העובד לעמוד עליה בשעת העבודה עד שתקבע 

בארץ.

]השגות הראב"ד: עד שתקבע בארץ. א"א עוד אמרו שאם נעקרה האבן ועמד הכהן ועבד במקומה 
)בגומא( אין )בגמ' לא איפשיטא וקאי בתיקו( דרך שירות בכך[

')ו(לרומם את יא  ומצוה מן המובחר לחזק את הבניין ולהגביהו כפי כח הציבור. שנאמר 
ולהגדיל  בזהב  אותו  לטוח  יכולין  אם  כחם.  כפי  ומיפין  אותו  ומפארין  אלוקינו'.  בית 

במעשיו – הרי זו מצווה.

'וביום הקים את המשכן' – ביום מקימין ולא יב  אין בונין את המקדש בלילה42. שנאמר 
בלילה. ועוסקין בבניין מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. והכל חייבין43 לבנות ולסעד 
בעצמם ובממונם44, אנשים ונשים45, כמקדש המדבר46-47. ואין מבטלין תינוקות של בית רבן48 

לבנין ואין בנין בית המקדש דוחה יום טוב49.
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46( זהו ג"כ אחד מן המקומות שלמדים את הענינים 
ה'  בהלכה  הוא  )וכן  מהמשכן   – שבמקדש  העיקריים 
עמ'  חכ"א  ]לקו"ש  ועוד(.  הי"א  פ"ז  הי"א,  פ"ו  בפרקין, 

149 ועוד[.

מיוחדת  לשון  כאן  כותב  שהרמב"ם  לדבר,  הסיבה 
מקום  בשום  כתב  לא  שכמותה  המדבר",  "כמקדש  זו 
במדבר"(  שהיו  החצר  קלעי  "כעין  הקודמת  בהלכה  )מלבד 

א'  הלכה  לסיום  בביאורים  )מופיע  המבואר  ע"פ  תובן 
הביאור(  לשלימות  ועיי"ש  משה',  שעשה  'משכן   – א'  בפרק 

תחילה  להיות  הוכרח  למטה,  השכינה  השראת  דענין 
דוקא במדבר. דהמקדש בירושלים, נבנה במקום שהיה 
ראוי לכך, ונבחר ע"י הקב"ה, ולכן לא בולט שם כל כך 
עשיית המטה, דדוקא מצד עבודת המטה הוכן המקום 
במקום  שנבנה  שבמדבר,  המשכן  אמנם,  שכינה.  לגלוי 
שמצד עצמו אינו ראוי לגילוי אלקות, )'מקום נחש שרף 
ועקרב גו'( דוקא שם באה לידי ביטוי עשיית התחתונים, 

שעבודת ישראל פעלה השראת השכינה. 
ולכן מביא כאן הרמב"ם את הלשון המיוחדת 'מקדש 
ישראל  כלל  של  התרומה  על  ומדבר  דהיות  המדבר', 
לבניין המשכן – 'הכל חייבין', מביא כאן את ה'מדבר', 
השכינה  שהשראת  זו,  נקודה  במיוחד  בולטת  ששם 
נפעלה על ידי עבודת המטה – כל ישראל. ]לקו"ש חכ"א 

עמ' 155.[

זהו  וכאן  בדוקא,  הוא  המדבר  מקדש  הלשון   )47
אחד מן המקומות שהרמב"ם מרמז בספרו עניני קבלה 
)וכבהתחלת ספרו 'יסוד היסודות ועמוד החכמות' ר"ת 
הוי'(. )שה"ג להחיד"א מע' רמב"ם – בשם ר' דוד הנגיד, נכדו 
לקו"ש  שם,  ובהע'   41 עמ'  הש"ת  סה"ש  וראה  הרמב"ם,  של 

ח"ג עמ' 768 הערה 18(. 

שבמשכן  כשם  האדם:  בעבודת  הדברים  ביאור 
ובמקדש ישנם ג' מקומות עזרה, קדש וקדש קדשים, כך 

הוא בנפשו פנימה של כל יהודי. 
העזרה ששם נמצא מזבח החיצון – קשורה לעבודה 
של חיצוניות הלב. קודש – שבו המזבח הפנימי, קשור 
עם  שייך  הארון  הקדשים שבו  וקדש  פנימית,  לעבודה 

בחי' ה'יחידה' שתמיד קשורה עם הקב"ה, ולכן במשכן 
זמנו של ביהמ"ק הא' היה הארון  וברוב  ובביהמ"ק הג' 
מסוף  משא"כ  בגילוי,  הייתה  זו  בחינה  גם  כי  בגילוי, 
הארון  גם  בהעלם,  הייתה  זו  שבחינה  ראשון,  בית  ימי 
ב'מקדש  מרומז  זה  ודבר  יאשיהו",  ו"גנזו  בהעלם  היה 
המדבר', שמדבר רומז לדרגה עליונה ביותר שבנשמה, 
למעלה מכל הדרגות, וכשדרגה זו היא בגילוי, – דבר זה 
בא לידי ביטוי גם במעשה – שהארון נמצא בגילוי, וכן 
ונשא  "ירום  דימות המשיח, שהמשיח הוא  הוא בהזמן 
אותיות אדם, שהוא למעלה מדרגת  וגבה מאד", מאד 
אדם, ודרגה זו היא בגילוי, גם הארון הוא בגילוי. )לקוטי 
תורה במדבר ד' ג. ואילך, שיר השירים כ"ב, א. כ"ג סע"ב ואילך 

ועוד(. ]לקו"ש חט"ז עמ' 472 ואילך ובהערות שם[

לכל  ותרומתו  המשכן  מענין  הוראה  נלמדת  מכאן 
של  במצב  שהוא  מרגיש  כשיהודי  גם  זמן.  בכל  יהודי 
מרגיש  והוא  שם',  אדם  ישב  לא  'אשר  מקום  'מדבר', 
שאין אצלו שום ענין של אלוקות 'בהתיישבות', אל לו 
ליפול ברוחו, שהרי יש את 'מקדש המדבר'. ואדרבה – 
הציווי של 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' התחיל והיה 
בפועל במשכן שנעשה על ידי בני ישראל שהיו במדבר. 

]לקו"ש חכ"א עמ' 155[

אפילו  וכו'  רבן  בית  של  תינוקות  מבטלין  אין   )48
לבניין המקדש, כי הבל פיהם ודיבורם של תינוקות אלו 
הוא "הבל שאין בו חטא", ועל ידו העולם מתקיים! ולכן 
אסור לבטלו אפילו לרגע אחד. )שבט קי"ט סע"ב, הל' ת"ת 

לאדה"ז פ"א ה"ג(. ]לקו"ש חכ"ח עמ' 237[

שעבודות  ואף  יו"ט.  דוחה  ביהמ"ק  בנין  ואין   )49
והיו"ט  השבת  את  דוחים  הקרבנות  והקרבת  המקדש 
במקומו  המקדש  שבית  לאחרי  רק  זהו  מקום,  מכל   –
שהם  במקדש  עבודות  התירו  אז  קיימת,  וקדושתו 
המקדש,  בניית  כן  שאין  מה  המקדש,  מקדושת  חלק 
זאת  התירו  לא  המקדש,  קדושת  את  יוצרת  רק  שהיא 
ביו"ט, וכ"ש בשבת. ועיין בביאורים לסיום הל' ביהב"ח 
 241 עמ'  חכ"א  ]לקו"ש  בשבת.  המקדש  שמירת   בדיני 

ובהע' 22[

המזבח אין עושין אותו אלא בנין אבנים )גזית(. וזה שנאמר בתורה, 'מזבח אדמה תעשה יג 
לי' – שיהי' מחובר באדמה. שלא יבנוהו לא על גבי כפין ולא על גבי מחילות. וזה שנאמר 

'ואם מזבח אבנים' – מפי השמועה למדו שאינו רשות אלא חובה.
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50( לסיכום ג' הלכות אלו )י"ד, ט"ו, ט"ז( העוסקות 
בשלימות אבני הבית והמזבח:

הי"ד: אבן שנפגמה 'כדי שתגור בה הצפורן' – פסולה 
למזבח. הט"ו: אבני היכל ועזרה הבנויים – פסולין אם 
נפגמו. ומחלוקת במפרשי הרמב"ם מהו שיעור הפגימה 
כבהלכה  הצפורן'  בה  'כדי שתחגור  זהו  האם  הפוסלת. 
באבנים  פוסלת  אינה  כזו  דקה  שפגימה  או  הקודמת, 
הבנויות כבר, שהרי אבנים אלו נחצבו וכו' ע"י השמיר, 
וכמה  )ד"ה  ומפורש בתוס'  ב'(  )גיטין פ"ח א־ב, סוטה מ"ח 

– חולין י"ח א, וש"נ. הובא בכס"מ לרמב"ם כאן. וראה חידו"ב 

חלק.  סיתות  אינו  שזה  הי"ג(  פ"א  שם  לרמב"ם  מהיעב"ץ 

)אמנם מתוס' שם בסופו )ובסוכה מ"ט א' סד"ה שכל. זבחים 

נ"ד ב' סד"ה אבנים( משמע, דגם באבני ביהמ"ק פסול בחגירת 

הצפורן – ראה שירי קרבן לירושלמי, סוטה פ"ט הי"ג שהקשה 

על הפר"ח הנ"ל. וראה מנ"ח מצווה צ"ה בתחלתה מש"כ בדעת 

במהר"י  גם  כתב  חיים(  )במים  הפר"ח  כדברי  אבל  הרמב"ם. 

קורקוס על הרמב"ם כאן. )נדפס ברמב"ם הוצ' שולזינגער נ.י. 

רק  הוא  כזו  דקה  פגימה  על  האיסור  לפועל   – אמנם  תש"ז(. 

לאחרי הבניה, והשמיר היה לפני הבניה(. הט"ז: אבן המזבח 

שנפגמה או שנגע בה ברזל אחר שנבנית – פסולה. וגם 
בהלכה זו אין הרמב"ם אומר שיעור לפגימה הפוסלת. 

שהשיעור  הרמב"ם,  לשיטת  בזה  לומר  יש  אמנם 

הפוסל הוא לא השיעור של 'כדי שתחגור בה הצפורן', 
כי הרי הרמב"ם לומד את הדין שצריך אבנים שלימות 
מדבר  זה  ופסוק  וגו',  תבנה  שלמות  'אבנים  מהפסוק 
קודם הבניה, ובמילא י"ל – שלשיטתו אחר הבניה הדין 

יהי שונה. 
הרמב"ם  בדברי  זו  הבנה  על  להקשות  יש   – אמנם 
שהרי מן הגמ' )חולין י"ז, סע"ב ואילך( משמע שבכל מקרה 
יהי' הדין שווה, וגם הרמב"ן הסובר שיש חילוק בגודל 
נבנו,  בין אבנים שנבנו לאבנים שלא  הפגימה האוסרת 
"אבנים  שונים,  פסוקים  משני  האיסור  יסוד  את  לומד 
שלמות תבנה" המדבר באבנים שלא נבנו, ו"וזבחת עליו 
את עולתך" וגו', )יתרו כ, כ"א( ובלשונו: "וכי עליו אתה 
זובח אלא בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר" המדבר 
באבנים הבנויות, לעומת הרמב"ם שאינו לומד מהפסוק 
"וזבחת וגו'", אלא מביא רק את הפסוק "אבנים שלמות 
וגו'", ואם כן – היה צריך לומר בדעת הרמב"ם, שבכל 
מקרה יהי' הדין שווה, בין קודם הבניה ובין לאחריה. )וכך 
באם  נפק"מ  שאין  רע"א,  י"ח  בחולין  רש"י  דברי  פשטות  הם 

האבנים בנויות או לאוו. הובא בתוס' סוכה מ"ט א' רד"ה שכל 

וכולן פגימתן –  וכהפי' ברמב"ן בחולין שם )סד"ה  בתחילתו, 

י"ז  וראה גם תוס' חולין  וי"מ(. חי' הרשב"א שם ד"ה פגימת. 

ב'. פי' הרא"ש מדות פ"ג מ"ג, ובריטב"א שם. ולהעיר מהמאירי 

לכבש יד  פסולה  זו  הרי   – כסכין של שחיטה  הצפורן  בה  כדי שתחגור  אבן שנפגמה  כל 
ולמזבח. שנאמר 'אבנים שלמות תבנה את מזבח ה''. ומהיכן היו מביאין אבני מזבח? מן 
בתולת הקרקע. חופרין עד שמגיעין למקום הנכר שאינו מקום עבודה ובנין ומוציאין ממנו 

האבנים, או מן הים הגדול. ובונין מהן. וכן אבני ההיכל והעזרות שלמות היו.

נגנזים. כל אבן טו  ואין להם פדיון אלא  נגממו – פסולין  ועזרות שנפגמו או  אבני היכל 
שנגע בה הברזל אף־על־פי שלא נפגמה – פסולה לבנין המזבח ובנין הכבש. שנאמר 'כי 
חרבך הנפת עליה ותחללה'. והבונה אבן שנגע בה ברזל במזבח או בכבש – לוקה. שנאמר 'לא 

תבנה אתהן גזית'. והבונה אבן פגום – עובר בעשה.

אבן שנפגמה או שנגע בה ברזל אחר שנבנית במזבח או בכבש – אותה האבן פסולה טז 
אותן  וכמלבנין  ובחג.  בפסח   – בשנה  פעמים  המזבח  את  ומלבנין  כשרות50.  והשאר 

מלבנין במפה. אבל לא בכפיס של ברזל – שמא יגע באבן ויפסול.

]השגות הראב"ד: ומלבנין את המזבח וכו'. א"א וכשסדין אותו לא היו סדין אותו אלא בכפיס של עץ 
וכן מכל העזרות ומכל הלשכות שהן קדש[
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שם שכתב הדרשה דאבנים שלמות לגבי הבניין ואח"כ ממשיך 

הרוצים  יש  נפסל".  הבניין  אחר  זה  בשיעור  נפגמה  אם  "ואף 

להסביר בדעת הרמב"ם, )פי' הא' בחי' היעב"ץ כאן בהל' ט"ז, 

צפע"נ תרומות ד' ג. השלמה י"ח א. )נעתקו בצפע"נ המלוקט 

האוסרת  הפגימה  שיעור  את  כתב  שלא  כאן((  ביהב"ח  להל' 

באבנים הבנויות, כי לדעתו זהו פשוט, והדין שווה בכל מקום, 

וודאי שאותה האבן פסולה ורק רוצה לחדש, שכאשר נפגמה 

האבן אחר בנייתה, אזי שאר האבנים יהיו כשרות, משא"כ אם 

ודוחק  פסול.  המזבח  כל  אזי  פסולה,  באבן  מתחילה  בנאוהו 

זה  פרט  גם  כי מלשון הרמב"ם משמע שבא לחדש  כן,  לומר 

שאותה האבן פסולה, ולא רק פרט זה שהשאר כשרות, וא"כ 

י"ל שבפרט זה גם יהי' גודל הפגימה האוסרת שונה(. 

וביאור שיטת הרמב"ם: ישנם כמה איסורים בתורה 
שהוא  כל  שהשותה   – נסך  יין  שהוא.  כל  ששיעורם 
לוקה, האוכל כל שהוא מתקרובת עכו"ם . . לוקה )הל' 
זרה,  עבודה  לגבי  הוא  וכן  ה"א(,  פי"א  אסורות  מאכלות 

)פ"ז הט"ו( ולגבי שלל עיר הנדחת )פ"ד ה"ז(, וישנם כמה 

מביא  ד'(  צ"ב  בסופו,  מאכ"א  )הל'  שהראגצ'ובי  דברים 
מהלכות שבת לרמב"ם ששיעורם הוא בכל שהוא. 

שבאיסורים  שהוא'  ה'כל  גדר  בין  חילוק  וישנו 
שהוא':  'כל  הוא  ששיעורם  דברים  ישנם  א.  השונים. 
גדר  עוד  ישנו   – וכיו"ב  כזית  גרוגרת,  שיעורי  דע"ד 
דברים  שישנם  שבת,  באיסורי  הוא  וכן  שהוא'.  'כל   –
)בביאור הדברים – מדוע  ב'כל שהוא'.  גם  הוא  שאיסורם 
הטעמים  בין  ונפק"מ  שהוא,  כל  איסור  להוציא  בשבת  אסור 

ב.  ואכ"מ(.   ,34 ובהע'   ,156 עמ'  חכ"ט  בלקו"ש  עיין  השונים, 

ישנם דברים ש'אין להם שיעור', ובמילא גם 'כל שהוא' 
בידך  ידבק  "ולא  כתוב  עליה  הנדחת  בעיר  וכמו  אסור. 
מאומה מן החרם" )ראה י"ג י"ח(, שאיסורה הוא 'מאומה'. 

וזהו גדר איסורם. 
וע"פ כללים אלו תובן שיטת הרמב"ם. אבן שעדיין 
לא נבנתה במזבח ונפגמה, אסורה מדין "אבנים שלמות 
תבנה", ושיעור של 'כדי שתחגור בה הציפורן כסכין של 
שחיטה' שלמרות שהוא פגם קל, הוא פוגם בשלימותה, 

האבן  כאשר   – זאת  לעומת  האוסר.  הפגימה  גדר  וזהו 
נבנתה כבר במזבח, פגם באבן קשור כבר עם איסור ע"ז, 
כלשון הרמב"ם בהלכה הבאה )הי"ז( 'וכן הנותץ אבן אחת 
מן המזבח או מכל ההיכל או מבין האולם ולמזבח דרך 
השחתה – לוקה. שנאמר 'ונתצתם את מזבחותם . . לא 
תעשון כן לה' אלוקיכם'. וכפי שהרמב"ם מדגיש בהלכות 
 .  . הי"ז( – הסותר אפילו אבן אחת  )פ"א  יסודי התורה 
שנאמר בעבודת כוכבים כי את מזבחותם תתוצון, וכתוב 
אין  זרה  עבודה  ולאיסור  אלוקיכם,  לה'  כן  תעשון  לא 
שיעור, ולכן הרמב"ם לא כתב כאן את שיעור הפגימה 
האוסרת – כי השיעור הכי קטן – 'מאומה' כבר אוסר 

את האבן. 
ואם כן: בהלכה י"ד מדובר על אבני מזבח שעדיין לא 
בהלכה  כסכין של שחיטה.  הוא  הפגימה  נבנו ששיעור 
הוא  פגימתן  ששיעור  ההיכל,  אבני  אודות  מדבר  ט"ו 
ט"ז מדבר  ובהלכה  ע"י השמיר.  נבנו  מכך, שהרי  יותר 
האוסרת  הפגימה  ששיעור  הבנויות,  מזבח  אבני  על 
. פחות   . ואף ש"מזבח שנפגם מבניינו  הוא כל שהוא. 
מטפח כשר" )רמב"ם הל' ביהב"ח ספ"ב( – זהו דוקא אם 
י"ז  בחולין  וכריטב"א  המזבח,  את  המצפה  הסיד  נפגם 
וטעם הדבר, כי סיד אינו דבר שלם אלא מקובץ מדברים 
נפרדים, ובמילא לא חל עליו דין 'פגימה' בפחות מטפח 

משא"כ באבן עצמה. 
והיות והמזבח נבחר בבחירה מיוחדת מהקב"ה, )עיין 
א',  בפרק  ג'  הלכה  הבחירה',  בית  'הלכות  בכותרת  בביאורים 

ובריש פ"ב(, לכן – אפילו פגם הכי קטן – פוגם בשלימות 

 ,11 ,8 ,7 153 ואילך, והערות:  ]לקו"ש חכ"ט עמ'  זו.  בחירה 
20, 21, 22, 48*, 49, 50. חידושים וביאורים בהל' בית הבחירה 

סי' ה'[

האיסור  את  כתב  לא  כאן  שהרמב"ם  להעיר,   )51
שאסור לפסוע פסיעה גסה על המזבח )ככתוב במכילתא 
שם  בתנחומא  הוא  ועד"ז  יתרו,  סוף  שמעוני  בילקוט  )הובא 

אי אתה פוסע פסיעה גסה אבל אתה פוסע  "עליו  בשינויים( 

פסיעה גזה בהיכל ובקודש הקדשים"(. אבל כתבו בסהמ"צ 

אין עושין מדרגות למזבח, שנאמר, ']ו[לא־תעלה במעלות על מזבחי'. אלא בונין כמו יז 
'כבש'.  הנקרא  והוא  הארץ,  עד  המזבח  מראש  ויורד  מתמעט  מזבח,  של  בדרומו  תל 
והעולה במעלות על המזבח – לוקה51. וכן הנותץ אבן אחת מן המזבח או מכל ההיכל או מבין 
האולם ולמזבח דרך השחתה – לוקה. שנאמר 'ונתצתם את מזבחותם וגו' לא תעשון כן לה' 

אלוקיכם'.



שערי ישיבה640

ויעב"ץ  למלך  משנה  )ראה  מ"א.  מצווה  חינוך  פ.  מל"ת 
לרמב"ם כאן. מנחת חינוך כאן. ולהעיר גם מהשינויים בלשון 

לפסוע  'שלא  כתב:  היד  בריש ספר  במניין המצוות  הרמב"ם: 

על המזבח', משא"כ בכותרת להל' ביהב"ח 'שלא לעלות עליו 

במעלות'. ובסהמ"צ שם: 'שהזהירנו מעלות על המזבח במעלות 

כדי שלא יפסיע פסיעה גסה . . וכל מי שמפסיע פסיעה גסה על 

המזבח לוקה. ומסיים כ"ק אד"ש הערה זו ב'אכ"מ'(. 

פר'  )סיום  גו',  תעלה'  'ולא  הפסוק  על  בפרש"י  גם 
ורק מפרש  גסה,  דפסיעה  ע"ד האיסור  נזכר  לא  יתרו( 
המזבח  על  במעלות  לעלות  אסור  למה  הטעם  שזהו 
מפרשים  יש   – מזה  ויתירה  פסיעותיו.  ירחיב  שלא   –
שמפרש"י בד"ה 'ולא תעלה' שם שכותב: 'כשאתה בונה 
כבש למזבח לא תעשה מעלות כו', משמע שאין האיסור 
בעשיית  הוא  האיסור  אלא  במעלות,  למזבח  בעלי' 
)ולא  ועוד.  ושפ"ח  רא"ם  וראה  חיים.  מים  )באר  המעלות. 

כמ"ש בס' הזכרון((.  

* * *
במקדש היו עוד כמה מעלות, ואעפ"כ – לא מצינו 

שיהי' בהם איסור. וטעם הדברים:
מהמעלות שבשאר המקומות, מן החיל לעזרת נשים, 
לעזרת  ישראל  מעזרת  ישראל,  לעזרת  נשים  מעזרת 
כהנים, )רפ"ו( אין קושי' כי מעלות אלו הם מחוץ למקום 

המזבח, והם מקומות שזר מותר להיכנס שם. 
אמנם, לאולם היו מעלות, ואף על פי כן לא הייתה 
בכך בעי', וביאור הדבר טמון במילים של רש"י בביאורו 
על הפסוק 'ולא תעלה במעלות' גו', שכתב רש"י שדוקא 
אבני המזבח – 'יש בהם צורך', ולכן אין לבזותם. וביאור 
על  עבודתם  את  לעשות  יכולים  אינם  הכהנים  הדבר: 
גבי המזבח בלא שיעלו על אבנים אלו, ולכן אין לנהוג 
בהם בזיון, כי זו הדרך לעבודת הכהנים, ובזיון האבנים – 
גורם לביזוי הכהנים. )ובדוגמא – ולא ממש. כפי שכתוב 
בראשונים )מאירי כתובות ס"ו א. בשם קצת מפרשים( 
לגבי חיוב תשלומי בושת, שהרוקק בבגד פטור מבושת, 
דוקא כשחברו לא לבש את הבגד. אולם כשירק על בגד 
עצמו  האדם  על  ירק  כאילו  זה  הרי  מישהו,  על  שהיה 

וביזהו, ויתחייב בתשלומי בושת(. 
אמנם – מעלות ההיכל, הרי 'אין בהם צורך'. כי: א. 

המעלות  דרך  לא  אחר  באופן  גם  להיכל  להגיע  אפשר 
– אף שאין זו דרך ביאה. ב. המעלות אינם לפני ההיכל 
היכן שהכהנים צריכים לעבוד, אלא הם היו לפני האולם, 
האולם  מדרגות  על  הכהנים  שהליכת  יוצא  ובמילא 
מה־שאין־ עצמו,  בהיכל  מהעבודה  חלק  הייתה  לא 
מהעבודה,  חלק  כבר  היא  המזבח  אבני  על  ההליכה  כן 
'ולא   – בכתוב חלק מהמזבח עצמו  נקראות  שהאבנים 

תעלה במעלות על מזבחי'. 
או יש לומר באופן אחר: דוקא אבני המזבח 'יש בהם 
צורך' לכל ישראל', כי 'המזבח נברא להאריך ימי האדם 
. . שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים'. 
האולם.  שלפני  האבנים  משא"כ  כ"ב(  כ'  יתרו  )רש"י, 
 ,32  ,28  ,20 ובשוה"ג.   18 הערות:   ,121 עמ'  חכ"א  ]לקו"ש 

ועיי"ש בביאור דיוק לשונו של רש"י[ 

52( בגמ' שבת )נ"ה א. ובפרש"י ותוס' שם( "כל הכלים 
נגעו בהם  כי עמי הארץ  )לאחרי הרגל,  טעונים טבילה 
ומזבח הנחושת, מפני שהן  ונטמאו( חוץ ממזבח הזהב 
ונחלקו בטעם הדבר – מדוע המזבחות אינם  מצופין", 
 309 עמ'  חט"ז  לקו"ש   – זו  גמרא  )בביאור  טבילה.  צריכים 
ואילך(. ולכאורה צריך עיון נוסח גמרא זו, שהרי בביהמ"ק 

מזבח החיצון היה מאבנים, ולא היה מצופה בשום דבר, 
ומדוע קוראו בגמרא זו – מזבח הנחושת?

היה  באם  רק  היא  השקו"ט  כל  א.  מבאר:  התוי"ט 
ב.  במקדש.  נחושת  מצופה  בעבר  במקדש  המזבח 
זה  )ולפי  מצופה  יעשוהו  באם   – לעתיד  היא  השקו"ט 
הוא  וכן  במקדש"  שהיו  הכלים  "כל  שם  המשנה  לשון  צע"ק 

דגם   – ביאר  ס"ד(  ח'  )למ"א,  וברלב"ג  לפנ"ז,  כמ"פ  הלשון 

מזבח שעשה שלמה הי' מצופה נחושת, וראה ברי"פ פערלא 

לסהמ"צ רס"ג, מניין הפרשיות ר"פ נה־נו(. 

ומלשונו של הרמב"ם כאן – "ומזבח הקטורת . . אין 
לכאו'  מוכח   ".  . בלבד  המתכות  מן  אלא  אותו  עושין 
לא  הקטורת  מזבח  הרמב"ם  ולדעת  בתוי"ט,  הא'  כתי' 
סד"ה  ט',  כ"ה  תרומה  פר'  באוה"ח  הוא  )וכן  מצופה   היה 

האומר(. 

מזבח  להרמב"ם  – שגם  עכ"פ  בדוחק   – י"ל  אמנם 
הקטורת היה מצופה, אלא שלשיטתו, ציפוי בטל לכלי, 
ולכן אומר "מן המתכות בלבד", ולא מזכיר שהיה ציפוי. 

המנורה וכליה והשלחן וכליו ומזבח הקטורת וכל כלי שרת – אין עושין אותם אלא מן חי 
המתכת בלבד52. ואם עשאום של עץ או עצם או אבן או של זכוכית – פסולין.
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)ועיין בזה בלקו"ש חט"ז עמ' 309 ואילך(. 

)ולהוסיף: ישנם דעות דס"ל שמזבח הזהב של משה, 
הי' גם במקדש בירושלים )פרש"י זבחים כ"ז, סע"ב( וראה: 
צפע"נ עה"ת תצווה ח' יו"ד(. ]הערת כ"ק אד"ש חט"ז עמ' 

310 הע' 14[.

53( בביאור בשיטת הרמב"ם מה הכוונה שיש לכוון 
ובביאורים  הבאה  בהערה  עיין  הכלים,  עשיית  בשעת 

להלכה ה' בפרק זה. 
לשם  אלא  מתחילתן  הכלים  כל  עושין  "אין   )54
"משמע  כתב:  כאן  להמבי"ט  ספר  ובקרית  הקודש" 
לקודש  דעשייתו  דמשכן,  דומי'  הכלים  כל  דעשיית 
כ"א(  כ,  )יתרו  עה"פ  בפרש"י   – אמנם   ".  . מתחילתו 
תחלת  "שתהא   – כתב   – לי"  תעשה  אדמה  "מזבח 
על־כל־  – משמע  מזה   – ואם־כן  לשמי",  עשייתו 

פנים ע"פ פשוטו של מקרא – לפי רש"י, דרק המזבח 

כמה  בזה  וי"ל  הכלים.  ולא  כוונה  צריך   )והמשכן( 
ביאורים:

א. דוקא במזבח צריכה להיות תחלת עשייתו 'לשמי', 
)וראה ירושלמי יומא פ"ג ה"ו, קה"ע  משא"כ שאר הכלים. 

שם. מלחמות ה' לרמב"ן סוכה פ"א )ט' א(. 

המזבח,  לשום   – 'לשמי'  מיוחד  דין  יש  במזבח  ב. 
משא"כ בשאר הכלים הוא 'לשם המקדש'. 

ג. פליגי בזה רש"י והרמב"ם. דלרש"י – רק הבניין 
צריך כוונה, ולא כהמבי"ט שכתב בדעת הרמב"ם שגם 
לימוד  אין   – הרמב"ם  ולדעת  כוונה.  צריכים  הכלים 
להרמב"ם  צפע"נ  שם.  יתרו  צפע"נ  )וראה  למזבח.  מיוחד 
)המלוקט( סוף פ"א הל' ביהב"ח(. ]חידו"ב בהל' בית הבחירה 

סי' ד' הערה 23. לקו"ש חכ"א עמ' 255 הע' 38. ועיין בביאורים 

על הלכה ה' בפרק זה לשלימות הביאור בדין הכוונה בעשיית 

הכלים[

של יט  אותם  עושין   – העשירו  ואם  בדיל.  של  אפילו  אותם  עושין   – עניים  הקהל  היו 
זהב. אפילו המזרקות והשפודין והמגרפות של מזבח העולה והמדות אם יש כח בציבור 

עושין אותם של זהב. אפילו שערי העזרה מחפין אותם זהב אם מצאה ידם.

אין עושין כל הכלים מתחלתם אלא לשם53 הקודש54. ואם נעשו מתחלתם להדיוט – אין כ 
גבוה – אסורין להדיוט. אבנים  גבוה עד שלא נשתמש בהם  וכלי  עושין אותם לגבוה. 

וקורות שחצבן מתחלה לבית הכנסת – אין בונים אותם להר הבית.
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לזכות

הרה"ח ר' ציון שי' חוגי וכל בני משפחתו

 יבורכו ממקור הברכות בכל מילי דמיטב, 

ואך טוב וחסד ימצאם תמיד כל הימים, בבריאות 

גופא ונהורא מעליא, לאורך ימים ושנים טובות, 

ולהצלחה רבה ומופלגה בכל ענייניו בגשמיות 

וברוחניות גם יחד. 

 ויזכו לחזות תיכף ומיד ממש בהתגלות 

מלכינו משיחינו אכי"ר. 

לזכות

סגן ראש העיר ר' משה אוחיון  שי'

ור' יום טוב סבח שי'

נציגי חב"ד בעירייה

העוסקים בצ"צ באמונה הקב"ה ישלם שכרם

ויצליחו הצלחה רבה ומופלגה בכל מעשה ידם

ויזכו לקבל פני משיח צדקנו תומ"י ממש   
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לע"נ 
 האשה החשובה מרת רייזל בת ר' יהודה 

נלב"ע כ"ז אדר ה'תשס"ט
 ובעלה ר' משה בן חיים יחיאל 

נלב"ע ב' ניסן ה'תשנ"ז

יה"ר שבקרוב ממש יזכו לקיום היעוד ד"הקיצו ורננו שוכני 
עפר" והוא בתוכם, בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח.

נדבת בניהם: 
ר' חיים יחיאל שמואל ובני משפחתו שיחיו 

ר' ישראל זאב ובני משפחתו שיחיו
ר' יהודה שלמה ובני משפחתו שיחיו 

פרידמן

ובתם: מרת רחל ובני משפחתה שיחיו שיקלר
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לע"נ

אי"א וו"ח נו"נ הרה"ח 

ר' רחמים אנטיאן ע"ה 

נלב"ע בשמחת תורה ה'תשס"ב

ת.נ.צ.ב.ה

 ניהל את הישיבה במשך שנים רבות 

ודאג לשגשוגה ופריחתה



לע"נ 
ר' צבי יחיאל בן ר' אברהם ז"ל ברקוביץ' 

נלב"ע ג' אדר א' ה'תשנ"ב

ת.נ.צ.ב.ה

ויה"ר שבקרוב ממש יזכה לקיום היעוד ד"הקיצו ורננו שוכני 
עפר" והוא בתוכם, בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח.

לזכות
מרת שירה עינת תחי' בת מרת יפה תחי' זהב

וכל בני משפחתה
יבורכו ממקור הברכות בכל מילי דמיטב, בבריאות גופא 
ונהורא מעליא, לאורך ימים ושנים טובות ושתרווה נחת 

מכל מעשי ידיה ומכל יוצאי חלציה

לזכות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

ולחיזוק ההתקשרות אליו.
The Rebbe should take us all out of "goluss"

Speedily in our day's
יעקב ישראל צ'רקסי ומשפחתו יחיו.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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לע"נ
ר' מיכאל ב"ר משה נלב"ע ט' מנחם אב התש"ס

ר' מרדכי ב"ר משה נלב"ע כ"ב מנחם אב התשס"ז
ר' אברהם ב"ר דוד נלב"ע ו' שבט התשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה

ויה"ר שבקרוב ממש יזכו לקיום היעוד ד"הקיצו ורננו שוכני 
עפר" והם בתוכם, בהתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

לע"נ
יהודית ב"ר לוי ע"ה

נלב"ע ז' אייר ה'תשס"ח

ת.נ.צ.ב.ה
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לע"נ 
מרת בלור בת יעל טוב נלב"ע כ"א כסלו ה'תשנ"ח

ר' אוריאל ב"ר פנחס נלב"ע כ"ו ניסן ה'תשס"ז

ת.נ.צ.ב.ה

ויה"ר שבקרוב ממש יזכו לקיום היעוד ד"הקיצו ורננו שוכני 
עפר" והם בתוכם, בהתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א
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לע"נ
הילד יוסף יצחק בן ר' אברהם קדוש 

נלב"ע ט"ז אדר ה'תשס"ט

ת.נ.צ.ב.ה

יה"ר שיזכה לעליית הנשמה העיקרית בתחיית המתים 
בהתגלותו של כ"ק אד"ש מה"מ.

לזכות 
הרה"ח שמואל יעקב וזוגתו בתי' שיחיו קעניג 

שיזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציהם לאיוש"ט 
ויתברכו בכל מילי דמיטב בגשמיות ורוחניות גם יחד.

מוקדש
לזכות הרה"ח הרב ישראל שי' הלפרין

שליח כ"ק אד"ש מה"מ ורב ק"ק חב"ד ליובאוויטש הרצלי' 
לרגל מלאות חצי יובל לשליחותו לעיר הרצלי'.

הוקדש ע"י חברי המערכת
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לע"נ 

ר' אליהו נחום פרידמן ע"ה  
מנהלה הראשון דישיבתנו הקדושה



לזכות
 הרב פנחס שי' וזוגתו מרת אסתר תחי' ארבוב 

ויוצאי חלציהם
 אברהם, מנחם מענדל, חנה, ישראל שניאור זלמן, 

לוי יצחק, שמואל וחיה מושקא

להצלחה רבה ומופלגה בכל הענינים בגו"ר בבניי חיי ומזוניי 
רויחיי, ולחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח. 

לזכות
הרב משה עבאדי ובני משפחתו שיחיו לחיזוק ההתקשרות 

לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח ולהצלחה בכל בגו"ר.

לע"נ
ר' שלמה ב"ר יצחק נלב"ע כ"ו אדר ה'תשס"ב

מרת לונה עישה בת ר' יעיש נלב"ע ד' מנחם אב ה'תשס"ח
 הילדה חנה בת - יבדלחט"א הרב ראובן 

נלב"ע ט"ו מנחם אב ה'תשס"ו
ת.נ.צ.ב.ה

ויה"ר שבקרוב ממש יזכו לקיום היעוד ד"הקיצו ורננו שוכני 
עפר" והם בתוכם, בהתגלות כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א.

•

הוקדש ע"י הרב ראובן ברדה ומשפחתו שיחיו לחיזוק 
ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח, ולהצלחה בכל בגו"ר.
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לזכות 
ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם 

איש החסד התומך ביד רחבה ברוח נדיבה ובספ"י

למוסדות תורה ותשובה, צדקה וחסד,

ובפרט בכל הקשור לעניני משיח וגאולה,

 עוסק בצ"צ באמונה, 

מסור ונתון בלו"נ לכל עניני כ"ק אד"ש מה"מ

אחיעזר ואחיסמך, מעמודי התווך דישבתנו הק'

הרה"ח הר' שלמה שיחי'

ורעייתו העומדת לימינו גב' רונית תחי'

ובניהם יששכר דב, חנה ומנחם מענדל שיחיו

קאליש



לזכות 
ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם 

איש החסד התומך ביד רחבה ברוח נדיבה ובספ"י

למוסדות תורה ותשובה, צדקה וחסד,

ובפרט בכל הקשור לעניני משיח וגאולה,

 עוסק בצ"צ באמונה, 

מסור ונתון בלו"נ לכל עניני כ"ק אד"ש מה"מ

אחיעזר ואחיסמך, מעמודי התווך דישבתנו הק'

הרה"ח הר' שלום בער שיחי'

דריזין
•

ניו-יארק, ארה"ב



לע"נ

רב קהילת חב"ד תל אביב

הרה"ג הרה"ח הרב ר' משה בן ר' מאיר ע"ה

נלב"ע כ"ג טבת ה'תשס"ז

ורעייתו 

הרבנית מרת דבורה ע"ה

בת הרה"ח חיים אליעזר ע"ה קרסיק

נלב"ע ט"ז סיון ה'תשס"ה

ובנם 

הרה"ת ר' נתן ע"ה שו"ב

נלב"ע ט"ו סיון ה'תשס"ה

אשכנזי
ת.נ.צ.ב.ה.

שיזכו תומ"י לעליית הנשמה הכי גדולה

בהתלבשות הנשמה בגוף גשמי

בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



לזכות

ידידנו הנכבד, אחיעזר ואחיסמך

הרה"ח ר' מנחם מענדל הלוי שי' 

ומרת נחמה פייגא תחי'

ובניהם:

 שולמית, מאיר שלמה הלוי, 
חנה שרה, לוי יצחק הלוי

שיחיו

שגלוב
שיזכו לשפע ברכה והצלחה

בבני חיי ומזוני רויחי עד בלי די

ויזכו לראות בהתגלות כ"ק אד"ש מה"מ, תומ"י ממש



לזכות 

ידידנו הנכבד והנעלה, הנדיב המפורסם 

איש החסד התומך ביד רחבה ברוח נדיבה ובספ"י

למוסדות תורה ותשובה, צדקה וחסד,

מתומכי ישיבתנו הק'

ר' ראובן שי' אילן

להצלחה רבה ומופלגה בכל עניניו 

הן בגשמיות והן ברוחניות.

•

ולע"נ רעייתו 

מרת פאני ציפורה בת ר' ראובן מוריץ ע"ה

נלב"ע ט' אדר שני ה'תשס"ח

 יהי רצון שתזכה לעליית הנשמה הכי גדולה 

 בירידתה לגוף גשמי בתחיית המתים בהתגלות 

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א



אברהמי מנחם מענדל

אזדבא לוי יצחק

אלנתנוב יוסי

אלפי אלעד

אמיתי מנחם מענדל

אנקרי מאיר 

ארבוב ישראל

ארבוב מנחם מענדל

אריאל מנחם מרדכי

בהרמנד שי

בורש אפרים

ביטון שניאור זלמן

בלויא משה

בן יוסף איתמר

ברדה עמוס שניאור

בשארי יוסף יצחק

גדז' אלעזר 

גולדשטיין יחזקאל

גנזבורג מנחם מענדל

גרליק יחיאל מיכל

גרשוביץ שמעון נתנאל

דובקין גרשון לוי יצחק

דרחי רחמים שלום

דרעי יוסף יצחק

הוד מנחם אהרון

הרוש שמואל

ווייס דובער

ורדי דניאל

ועקנין מנחם מענדל

זיתוני אליהו מנחם

זכריה אביעד

זלמנוב מנחם

זלמנוב מנחם מענדל

זנגלסז שלום

חבבו שניאור זלמן

חמילבסקי לוי יצחק

טייב מנחם מענדל

טננבוים לוי יצחק

יצחק שניאור

כהן אביתר

כהן ישראל אליהו 

כהן פרנסי יוסף יצחק

לביא יוסף יצחק

לוינסון מתתיהו יהודה

ליפש לוי

ללום שמואל 

לנג מ"מ

לנדא חיים דוד

מדינה אורי 

מויאל יקיר משה

מיכאלשוילי אברהם

מיפעי יוסף יצחק

מיפעי יוסף יצחק - נה"ח

מיפעי מנחם מענדל

מלכה ניסים

מעטוף אברהם אביחי                 

מרקס יצחק

משרקי יוסף יצחק

נאמן אסף

נוטיק מנחם מענדל

סבאג אליהו מנחם

סבג מתן ישראל

סגל יחזקאל 

סנגאווי מנחם מענדל

סנדרוי שניאור זלמן

ספייטר יעקב                    

סקולניק הילו מנחם

סתהון יוסף יצחק

עבאדי מיכאל

עטיה חיים אליהו

עטיה שניאור

עידה ישראל ניסים

ערנטרוי שניאור זלמן

פופק מרדכי ישעיה

פתחוב דניאל

פלדמן אברהם

פלמן יחיאל שמואל 

פרוס בנימין

פרוכטמן איתמר

פרידמן ארנון 

פרידמן לוי יצחק                    

צייגר הלל אברהם

צרפתי מנחם מענדל

קוביטשעק שמעון 

קוגן מאיר

קוסקס יהושע נריה

קירש מנחם מענדל

קירשנבאום אביהו 

קירשנזפט לוי יצחק

קלנגל חי

קעניג יוסף יצחק

קרת מנחם מענדל

רוטשילד מנחם                    

רויטמן שמואל יוסף

רוכורגר שניאור

ריבק מרדכי שלום

ריבקין ירחמיאל

שלג ישראל 

שמח נצח דוד 

שנאן ברוך דובער

שנקר זאב

שפרינגר חיים

שקולניק שניאור זלמן

שרון ישראל אריה לייב

ששון שמואל

שיזכו להגיע לחצרות קודשנו – 770 בית משיח – שבו יתגלה 
ביהמ"ק השלישי, ללא מניעות ועיכובים בגו"ר

*
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 

לזכות התמימים דישיבתנו – "קבוצה ה'תש"ע"



לזכות 

ראש הישיבה

הגה"ח הרב יוסף יצחק ווילשאנסקי 

וכל צוות הרמי"ם,

המשפיעים והמשגיחים,

וכל העוסקים במלאכה 

בניהול ועשיה בענינים הגשמיים 

להצלחה בעבודת הקודש

 לגרום נח"ר לכ"ק אד"ש מה"מ

ולקבל פני מלכינו משיחנו תומ"י ממש

•

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד






