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 חברי המערכת שיחיו:נערך וסודר לדפוס ע"י 
 

 שולמאן שיחי' הת' השליח אליהו בן הינדי נחמה
   טאלער שיחי'הת' השליח מנחם מענדל בן רחמה מלכה 



 

 פתח דבר

 

 "לך אזבח זבח תודה ובשם ה' אקרא".

בבי תורה, רבנן מחקהל בפני מתוך שבח והודי' להשי"ת הננו מתכבדים להגיש 
היו"ל ע"י  'נ"שא, קובץ 'הערות תמימים וותלמידיהון, תלמידי התמימים ואנ"ש

, וחסידות, הלכה בנגלה ,, ובו הערות, ביאורים ופלפוליםמלבורן –ישיבה גדולה ה
 ובתורת רבינו., פשוטו של מקרא  ומנהג

מקומות, שתלמידי  בריבוי נשיא דורנו הוראת כ"ק אדמו"רמת ומפורס הידוע
לה", ויעלו  אותם" יהגו בתורה עד לאופן ד"לאפשאומנ םהתמימים ש"תורת

ציאו קובצי חידושי תורה, על מנת לעודד ולחזק חידושיהם על הכתב, ומזמן לזמן יו
לימוד התורה ופילפולא דאורייתא, מתוך חיות ותענוג. ובהתאם לכך מוציאים אנו 

תלי הישיבה ובכל העיר את לימוד התורה ועל מנת לעורר ולחזק בין כ ,לאור גליון זה
 בכלל, ובפרט כתיבת חידושי תורה. 

תורה מתקיימים דברי רבינו שאמר  ובמיוחד בנדו"ד, הרי בכתיבת חידושי
נעמען איינ” מלבורן: –לתלמידים השלוחים לישיבה גדולה הראשונה ביחידות 

  ."לימוד התורה! דורךאוסטרליא 

שנת ב אלאוסטרלי זו שליחותנוספת בשנה זו, יובל שנים להתחלת וחביבות 
ם נשלח קבוצה הארבעים, שאז מתקיים הענין ד"קאי כבר, ומה גם שה'תשכ"ז

נים לראות ואזנים לשמוע" במילוי י, ו"נתן ה' לכם לב לדעת ועאיניש אדעתי' דרבי'"
נטבל ונתעלה בהארבעים  ועד שכל מדינת אוסטרליארצון המשלח בכל הפרטים, 

ועד שלימותו ותכליתו בקבלת פני משיח צדקנו בפועל מי הדעת הטהור, סאה של 
 ממש!

* 

וידוע מה  .בריאת העולם, יום , כ"ה אלולש"ק פ' נצו"יקובץ זו רואה אור לכבוד 
שארז"ל שבריאת העולם היא בשביל ישראל שנקראים ראשית ובשביל התורה 

ע"י ההופסה של ישראל בלימוד התורה כבר נזכה ויה"ר ש שנקראת ראשית.



 

בביאת להשלמת התכלית של בריאת כל העולמות, לעשות לו ית' דירה בתחתונים, 
 !משיח צדקנו, ובעגלא דידן

* 

מכתב כללי שנכתב  בראש הקובץאי לזאת, הדפסנו  –"פותחין בדבר מלכות" 
הקשר בין ראש שמבאר , 264ונדפס בלקו"ש ח"ט ע'  בימי הסליחות ה'תשל"א,

 .השנה לפרשת השבוע "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם וגו'"

* 

ה לאור, הן אלו שנטלו חלק בהוצאת קובץ זלהודות לכל  הזאת באנובהזדמנות 
, ע"י מימון הוצאות ברוחניות, ע"י כתיבת הערות וחידושי תורה, והן בגשמיות

תבוא עליהם ברכה. ובקשה על להבא, שכל מי שיש תחת ידו איזו והכספיות וכו', 
ם בחוברות מלפרסלשלחם אלינו ע"מ  הערה בכל תחומי התורה, יואיל נא בטובו

 , ולזכות בהם את הרבים. הי"תזהבאים בע

תורה חדשה להגילוי ד"נזכה ע"י העיון וההעמקה בלימוד התורה, ואנו תפילה ש
ומלאה ” ויקויים היעודלבאר להם סוד טעמי' ומסתר צפונותיה", ” ,"מאיתי תצא

 במהרה בימינו אמן. הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים", בביאת משיח צדקנו, 

 המערכת
, זקנו ע"ה יר שלמה יאנאווסקייום ההילולא דהרה"ג הרה"ח ר' מאאלול,  גכ"

  זה'תשע" של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו,
 מלבורן, אוסטרליא
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 תורת רבינו
 ראשונות אינן משתנות ברכות ג' 

 לשסשיחי' הת' יוסף יצחק 
 יוסף יצחק ליובאוויטש יתלמיד בישיבת אהל

 יקשה עליהם \יביא דברי רבינו

( מדבר בזה שבהג' קוים תורה עבודה וגמ"ח ישנו ענין של 711כ"ט ע'  בלקו"ש )חלק
שינוי תמידי.  -"נצבים", עמידה בתוקף בלתי שינוי, וגם ענין של "וילך", הליכה מחיל אל חיל 

ובנוגע לקו העבודה )תפילה( איתא )תרגום מאידית(: "שלושת הברכות הראשונות 
השנה, משא"כ בברכות האמצעיות צריך שיהיה והאחרונות שוות בכל התפילות ובכל ימות 

בהם שינוים, בימות החול י"ב אמצעיות דבקשת צרכיו )ובהם גופא שינוי מזמן לזמן(, שבת, 
 ראש חודש, יו"ט ר"ה, יוהכ"פ וכו'".

 שם: "אלא שיש בהן הוספות בעשי"ת". 44ובהערה 

כל התפילות ובכל והיינו, דלכאורה קשה זה שאמר שהג' ראשונות ואחרונות הם שוות ב
 ימות השנה, שהרי בעשי"ת יש הרבה שינוים בהג' ראשונות ואחרונות.

וביאור תירוצו בפשטות הוא, דאף שבעשרת ימי תשובה ישנם שינוים, אבל הם רק בגדר 
 הוספות, ולכן אינו נקרא שינוי לעניננו, דמה שאומרים כל השנה נשאר גם בעשי"ת.

הרי אף שרוב השינוים בעשי"ת הוי הוספות )כמו אמנם לכאורה צ"ע בדברי רבינו, ש
זכרנו ומי כמוך וכו'(, אבל יש שינוי אחד שאינה בדרך הוספה, אלא שינוי ממש, והוא 

 ל הקדוש בהמלך הקדוש.-שמחליפים הא

ודוחק לומר דכוונת רבינו הוא דבכללות אין כ"כ שינויים מכמו בברכות האמצעיות, דא"כ 
 ן קצת שינויים בעשי"ת", וכיו"ב.הול"ל בההערה "אלא שיש בה

 ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

e
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 חסידות
 ביאור במאמר ד״ה אני לדודי תשכ״ו

 השליח הת' אלימלך שיחי' באקמאן
 שליח בישיבה גדולה

יקשה דלכאורה יש סתירה  \יביא ביאור המאמר ד"ודודי לי" קאי על הנתינת כח שבאלול
יציע המשך ביאור המאמר  \עוררות או נתינת כחבהמאמר אם הגילוי דאלול הוא הת

שמדבר  -שמדבר במלך סתם לסוף המאמר  -יחלק עפ"ז בין התחלת המאמר  \וידייק בו
 יפרש דהגילוי דעשי"ת הוא לענין אהוי"ר משא"כ אלול הוא רק לקב"ע \במלך שלו

וע א. בד״ה אני לדודי תשכ״ו מבואר שבכדי לעשות העבודה של אלול אנו צריכים סי
מלמעלה וזהו היגמה"ר. ומביא משל לזה ממלך בשדה, שהוא מקבל את כולם בסבר פנים 
יפות ומראה פנים שוחקות. אבל זה שהמלך מקבל את כולם ומראה פנים שוחקות אינו 
אתעדל"ע אלא רק מגלה העצם של ישראל. ומסיים )ס"ח( ״וזהו אני לדודי ודודי לי ר״ת 

ת אלול קאי )בעיקר( על הגילוי דיגמה״ר שבאלול. וזה אלול, דיש לומר שודודי לי שבר״
שנאמר ודודי לי לאחרי אני לדודי ]אף שהגילוי דיגמה״ר שבאלול הוא הנתינת כח על 
העבודה דאני לדודי[ הוא, כי בפנימיות הענינים, אני לדודי )עבודת האדם( הוא למעלה 

 מודודי לי )גילוי מלמעלה(״. 

ר בדא״ח שאלול ענינו אני לדודי, אתעדל״ת, וע״י כלומר, אע״פ שבדרך כלל מבוא
העבודה של אני לדודי באים לההמשכה מלמעלה שבר״ה ויה״כ. אעפ״כ מבואר כאן, שמה 
שנכללים ה׳וא״ו׳ וה׳למ״ד׳ )ודודי לי( בר״ת אלול, אין פירושו דקאי על האתעדל״ע של ר״ה 

עפ״כ ה״אני לדודי״ ויה״כ, אלא הוא הנתינת כח והתעוררות שבחודש אלול גופא. וא
)אתעדל״ת( בא לפני ״ודודי לי״ )הנתינת כח כו׳( כי כל הכוונה של הנתינת כח הוא רק לעורר 

 העבודה ד״אני לדודי״ שהוא העיקר.

ב. וצריך ביאור, דהנה, בהמאמר )סע' ב׳( איתא, ״דהגם שבאלול הוא אני לדודי, 
שהוא רחוק באלוקות, הוא אתערותא דלתתא, מ״מ, האתערותא דלתתא של אדם, ובפרט כ

ע״י התעוררות ונתינת כח מלמעלה. וגילוי י״ג מדות הרחמים שבאלול, דגילוי זה הוא 
לכאו״א מישראל, גם להרחוקים ביותר, הוא הנתינת כח מלמעלה על העבודה דאני לדודי. 
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אלא שהגילוי שבאלול הוא )בעיקר( רק נתינת כח )ולא שהגילוי מעורר את האדם(, והעבודה 
עצמה באה מהאדם, אני לדודי״. דהיינו, שיש ב׳ מיני אתעדל״ת בעבודת האדם. הא׳ הוא 
עבודת האדם שבא ע״י נתינת כח מלמעלה, והב׳ הוא עבודת האדם הבאה ע״י התעוררות 

 ולא ע"י התעוררות.מלמעלה  נתינת כחמלמעלה. והגילוי באלול הוא ע"י 

ה שהגילוי דאלול הוא לא רק נתינת כח אלא וממשיך לבאר )סע' ו׳( ״ויש להוסיף, דענין ז
גם מעורר, מובן גם מכללות הענין דמלך בשדה, דכשהמלך בשדה הרי נוסף שאז יש לכל אחד 
הרשות והיכולת להקביל את פני המלך, הנה הידיעה של העם שהמלך הוא בשדה, באותו 

, שהגילוי המקום שהם נמצאים, מעורר אצלם את הרצון להקביל את פני המלך״. כלומר
. ולכ׳ יש סתירה בין המבואר כאן גם מעורר את האדםבאלול הוא לא רק נתינת כח אלא 

 להמבואר לעיל במאמר )ס"ב( במהות הגילוי באלול?

ג. ויש לומר בדרך אפשר, ובהקדים: בהמשך המאמר )סוס"ב( מבואר, ״שגם אלה שהם 
וגם כשמתעורר אצלם רצון רק רוצים להקביל את פני המלך אלא שהם שבויים בידי יצרם 

לעשות תשובה ולקבל עליהם עול מלכות שמים אין זה בא בפועל, גם אותם הוא מקבל בסבר 
פנים יפות, וזה מעורר אצלם רצון חזק ותקיף להקביל פני המלך, וע״י רצון זה הם מתגברים 

 על המניעות והעיכובים״.

שתענוג זה מתגלה  וממשיך בהמאמר )סוס"ה( ש״ע״י שמראה להם פנים שוחקות,
להאדם )המתעורר ברצון לתשובה(, זה מעורר אצלו )כמים הפנים לפנים( התענוג באלוקות 
ועד שהתענוג באלוקות הוא עצם התענוג שלו, וזה נותן לו הכח עוד יותר להתגבר על 
המניעות ועיכובים ולשוב בתשובה שלימה״. וע״ז מקשה )סע' ו'(, שלכ׳ ענינים אלו הם 

מלמעלה, ואיך זה מתאים עם זה שהעבודה באלול הוא ״אני לדודי״? והוסיף שגם התעוררות 
 את האדם לקבל פניו? מעוררעצם הידיעה שהמלך נמצא בשדה 

ומתרץ שכאן אומרים ״שהרצון של העם להקביל את פני המלך הוא מצד עצם מציאותם״, 
המלך הוא בעצם כלומר שמדובר בהמלך שלהם, שהוא ״הלב של כל העם, לכן התקשרותם ל

 מציאותם״.

דהיינו, שבאמת כל השנה רצונם, חפצם, ומגמתם של העם הוא קבלת פני המלך, ואינם 
צריכים להתעוררות כלל. אבל מפני שיש כמה העלמות והסתרים, ויש צורך בהתעוררות 
מהמלך לגלות הפנימיות שלו, לכן המלך הולך בשדה במקום בו הם נמצאים. אבל אין זה 

מעלה ע״ד מתן תורה שהתעוררות האהבה הי׳ מצד הגילוי מלמעלה ולא מצד עצמם גילוי מל
המקור להעבודה  הם)ראה תו״א מג״א צח, ד(, רק גילוי לעורר מה שנמצא כבר אצלם, ובאמת 

 וההתעוררות.
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ד. ועפ״ז י״ל שמש"כ בתחילת המאמר שהיותו של המלך בשדה הוא רק נתינת כח ולא 
ן לו קשר עם העם. וכיון שהמלך אינו שלהם, א״א שיתעוררו מעורר, הוא במלך סתם שאי

( ״שהרי מלך אחר שלא ממדינתו, אין אימתו 9ממנו. וכמ״ש בד״ה אני לדודי תשל״ב )הע׳ 
ופחדו עליו כו׳ מפני שלא קיבל אותו למלך עליו״. ואפילו אם הי׳ יכול להיות התעוררות 

עילא דוקא, מכיון שאינם קשורים עמו ממלך זה, בהכרח לומר שיהי׳ באופן של אתערותא דל
והוא באופן של גילוי מלמעלה. וע״ד מש״כ בתו״א )הנ״ל( אודות מ״ת שהי׳ מצד הגילוי 
מלמעלה ולא מצד עצמם, ואין זה בבחירה ורצון, אלא "כפה עליהם הר הוא בחינת אהבה 

 עליונה . . שעי"ז נתעורר בהם האהבה״.

ם קשר אליו, אף שבמילא הרי הוא גם מעורר משא"כ כשמדובר במלך של העם, שיש לה
 אותם, עכ"ז העבודה נחשבת משל העם כי המלך קשור עם מציאותם, כמבואר בהמאמר.

ה. והנה, סוף סוף, ע״פ המבואר )סע׳ ו׳(, שמצד עצם הנפש יש בכל זמן ההתעוררות 
מצא לקבל פני המלך. ואע״פ שיכול להיות שההתעוררות יהי׳ בהעלם, מ"מ ההתעוררות נ

תמיד, בלי שינויים כלל. א״כ, מהו התועלת בהאתעדל״ע דר״ה ויה״כ? ועוד יותר, איך אפשר 
לומר שהוא אתעדל״ע מאחר שכבר נמצא אצלם ההתעוררות בכל עת, והכח מלמעלה הוא 

 רק מגלה אותה?

ויש לבאר זה ע״פ מ״ש בלקו״ת ד״ה אני לדודי )לב, א( שבר״ה ״נמשך גם למטה על 
קבל עול מלכות שמים עליהם ותהי׳ יראתו על פניהם כל השנה.״ ולזה צריך כללות ישראל ל

להיות גילוי מלמעלה, ״כי יראת ה׳ ואהבתו אינו עשוי׳ ונטוע בלב האדם מכח עצמו כ״א מכח 
וזהו בחי׳ … ההארה הנמשך עליו מלמעלה בעת וזמן התגלותו דהיינו בר״ה בחי׳ יראה כו׳

 ודודי לי״. 

לול הוא ״רק הקבלת פני המלך, דבנמשל הוא התעוררות הקבלת דהיינו, שהעבודה דא
עול מלכות שמים״, ודוקא זה הוא ברשות האדם. וכידוע, שקבלת המלך הוא ע״י העם, ״שום 

( הוא דוקא ברשות כל השנהתשים אליך מלך״. אבל האהבה והיראה )ובפרט שיהי׳ על פניהם 
 ותו דהיינו בר״ה״.מלכות שמים. ו״נמשך עליו מלמעלה בעת וזמן התגל

e 
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המשכת חיות דקדושה לסט' דקליפה ע"י ביטול 
 קו המדה

 השליח הת' שלמה חיים שיחי' קסלמן
 שליח בישיבה גדולה

יקשה  \ותירוצו ר לחיות פנימי להיות נמשך בקליפהיביא שאלת המאמר איך אפש
ענין הצמצום  יקדים בביאור \עדיין צ"ב ע"פ הטעם שחיות דקדושה אינו נמשך להםד

   עפ"ז ב' הקצוות בהקו והיכולת לקליפות לקבל ממנויבאר  \ופעולתו

וכן בכמה מקומות בדא"ח, מבואר ענין יניקת החיצונים. דבנוסף  1בהמשך ר"ה תרס"ה
להחיות הנמשך להקליפות ע"י ריבוי רבבות השתלשלות )כמבואר בתניא פרק ו'(, יש 

שאינם מצד הטוב, ובמיוחד ע"י מל"ת. ואז החיות תוספות חיות הנמשך להם ע"י מעשים 
הנמשך להם הוא אור פנימי, כי מאחר שעבר עבירה, גורם שהחיות והאור פנימי שהיה צריך 

 להיות נמשך בתוך ההיכלות דקדושה, נמשכת להקליפות.

ובתחלת ד"ה ולקחתם לכם שואל כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב, איך יתכן שאור פנימי יומשך 
כאורה הקליפות יכולים לקבל רק ע"י ריבוי רבבות השתלשלות וצמצומים, עד להקליפות. ול

שהחיות הוא מצומצם ביותר, ובגלות בתוכם, בהעלם, ומבחינת אחוריים, ואיך יכולים לקבל 
אור פנימי? ומבאר זאת ע"י הקדמה בביאור ענין הקו. הקו, הנקרא קו המדה, מודד כל 

הראוי לו, ובאופן המתאים לגדרי המקבל. ומבאר,  ההמשכות שיהיו נמשכים כל אחד למקום
שאע"פ ששרש המשכת הקו הוא באוא"ס הבלי גבול, מ"מ יכול הוא למדוד המשכות 

, דאם הקו הוא בלי גבול ואין סוף, איך המדהגבוליים. ואף שלכאורה, א"א להיות בבחינת קו 
ליפו בטהירו אפשר שבל"ג יביא לידי הגבלה? ומתרץ שהקו נמשך מהרשימה )גליף ג

עילאה(, שהוא כח הגבול של הקב"ה. דהיינו שמצ"ע הוא בלי גבול, אבל כיון שנמשך 
 מהרשימה, יכול למדוד המשכות גבוליים.

ולפ"ז יוצא, דזה שקליפות מקבלים רק מהחיצוניות, וקדושה מקבל מהפנימיות, הוא 
אים. מסיבת קו המדה, שמודד כל ההמשכות באופן שיומשכו למקום הראוי ומת

וכשמקיימים תומ"צ הקו פועל כראוי, אבל כשעושים עבירות זה גורם שיתבטל הקו )נוקב 
שם ה'(, ולכן ההמשכות באים למקומות שאינם ראויים לקבל, והקליפות יונקים גם 

 מהפנימיות.

                                                 
 בד"ה אנכי אנכי ובד"ה ולקחתם לכם 1
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ולכאורה צ"ב, דהרי זה שהקליפות אינם מקבלים מהפנימיות הוא מפני שאינם יכולים 
מי לא יומשך למקום הרע. וכמבואר בתניא ובכמה מקומות, שההשפעה לקבל, כי חיות פני

להקליפות הוא כמאן דשדי בתר כתפו לשונאו שלא ברצונו, ולכן רק החיצוניות והפסולת 
נמשך להם. הם אינם מקבלים מהפנימיות כי הקב"ה אינו רוצה בקיומם )ומציאותם אינו אלא 

וא"כ אפילו אם נאמר שבסיבת העבירות אמצעות שעי"ז יהיה אתהפכא חשוכא לנהורא(. 
מתבטל הקו )ולכן מצד הקו ההמשכות יכולים להימשך להקליפות(, עדיין אין זה מבאר איך 
שהקליפות מצד ענינם הם יכולים לקבל האו"פ, דהרי כל תוכנו של חיות פנימי הוא שנמשך 

 דוקא לקדושה, ולא למקומות המסתירים על אלקות, שאינם ראויים לקבל?

שלפני הצמצום לא  2. ולבאר ענין זה צלה"ק ביאור ענין הצמצום. דהנה איתא בעץ חייםב
היה מקום לעמידת העולמות, מפני האוא"ס שהי' ממלא כל מקום החלל. ורק כשצמצם אורו 
הגדול וסילקו ממקום החלל, ונשאר מקום פנוי, הי' יכול להיות התהוות העולמות. ומבואר 

 א התכללות האור במקורו.שתוכן הצמצום הו 3בדא"ח

, ה"הקב של סופי האין גילוי ובפני, בגילוי : לפני הצמצום האיר האור אין סוףוהביאור בזה
 הוא אור. לעולמות ש"וכ, בכלל למציאות מקום נתינת אין", מלבדו עוד אין"ד הגילוי דהיינו
 ולכן, ה"הקב ליםמג אינם העולמות מציאות. ה"הקב גילוי הוא ס"אוא של תוכנו ולכן, גילוי

 ותן מקום לעמידת העולמות.נ האור אין

צמצום הוא התכללות האור במקורו, דהיינו עליית האור למקורו, עצמות א"ס. שהרי 
בהאור נרגש )ווערט דערהערט( המאור. ומצד המאור, עצמות, גילוי והעלם הם שני קווים 

שע"י האור אינו מביא או מבטא שקולים. לגבי הקב"ה, אין בגילוי מעלה לגבי העלם. הגילוי 
הקב"ה יותר מהעלם. הקב"ה הוא מציאות יחידי, ואם הוא בגלוי או להיפך, אין חילוק לגבי'. 
וכשהאור נכלל בהמאור, האור מכיר אז דער אויבערשטער באשטייט ניט אין גילוי, ושלגבי' 

 כחשיכה כאורה.

ב"ה לאיזה מקום ומציאות הוא ולכן, לפני הצמצום, מכיון שלגבי האור, האופן להביא הק
דוקא ע"י גילוי )היינו אור(, משום זה לא היה מקום לעולמות, שכל תוכנם הוא העלם. אבל 
לאחר הצמצום, כשהאור מכיר שהקב"ה אינו נתפס בענין הגילוי יותר מבענין ההעלם, אז 

אור, שהאור יכול להיות התהוות העולמות, כי האור לא יבטלם. וזהו ענין התכללות האור בהמ
מכיר האמת של המאור שגילוי והעלם שוים אצלו. וזהו ענין המקום פנוי, היינו הנתינת מקום 

 למציאות של העולם.

                                                 
 שער עיגולים ויושר ענף ג' 2
 המשך יו"ט של ר"ה תרס"ו ד"ה אנכי ה' אלקיך תרס"ז עמ' תס"ה, ועוד. 3
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אך לאחר הצמצום המשיך קו אחד ישר דק. דהיינו שאע"פ שלאחר הצמצום, אוא"ס נותן 
מ"מ  מקום לעולמות, אפילו לעולמות שהם בתכלית ההעלם, בלי שום גילוי אלקות כלל,

הקב"ה רצה שאכן יהיה אור. ואע"פ שלגבי' כחשיכה כאורה, מ"מ כך רצה שיהיה גילוי 
אלקות, ושהגילוי יהיה בכל מדריגה לפ"ע. ולכן המשיך לתוך המקום פנוי קו ששרשו 
מאוא"ס הבל"ג, דהיינו גילוי אלקות. הקו מאיר בהמקום פנוי, ונמשך לכל עולם ומדריגה 

 לפ"ע.

הקו. מצד אחד הוא אוא"ס, גילוי בל"ג. אבל מצד שני הקו נמשך וזהו הב' ענינים ב
מהרשימה, מכח הגבול וצמצום, ועי"ז ניכר שהקב"ה אינו צריך להיות בגילוי בכל מקום. ולכן 

 הגם שהקו הוא בל"ג מצ"ע, יכול למדוד ולבא במדידה והגבלה.

קבלים ד. ועפ"ז י"ל שזהו הביאור בהמאמר איך שע"י ביטול הקו, הקליפות מ
מהפנימיות. כי זה שחיות פנימי אינו נמשך להקליפות הוא רק כשניכר המעלה דקדושה 
והחסרון דקליפה, ולכן הקליפות הם 'השונא', וההשפעה להם הוא מבחי' אחוריים. וזהו 
הסדר הרגיל כשבנ"י מקיימים תומ"צ, שאז ההמשכות נמשכים למקומות הראויים, דהיינו 

לות הקדושה שמגלים אלקות, והחיצוניות והפסולת נמשכת שהחיות פנימי נמשך להיכ
להיכלות הס"א ע"י רבבות השתלשלות וצמצומים. אך, כשעושים עבירה, פוגמים ומבטלים 
הקו, ולכן חוזרת הסדר לכמו שהיתה מצד הצמצום לבד לפני המשכת הקו, כשגילוי והעלם, 

לינק מהפנימות, כי לגבי'  חושך ואור, טוב ורע, שקולים. ובמצב כזה הקליפות יכולים
. וכמו שנת"ל שמצד הצמצום לבד, לפני המשכת הקו, 4הצמצום, החיצונים אינם שנואים

האור וחושך שקולים, ורק מצד המשכת האור במקום החלל, היינו הקו, יש חילוקים, ולכן 
 ת פנימי נמשכת אפילו להחיצונים. כשמבטלים הקו, אין חילוק בין אור וחושך, והחיו

e

                                                 
ליעקב". וראה הדרושים לפורים )על כן ואח עשו "ע"ד הביאור בדא"ח בנוגע ל"איני יודע באיזה מהן חפץ",  4

קראו תשי"ג ועוד( בנוגע להגורל שעשה המן, שרצה להמשיך מדרגא נעלית, ממקום שאין חילוק בין צדיקים 
 ורשעים.
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 גלהנ
    בוצינא טב מקרא

 לוי יצחק שיחי' ווייס' הת
 בישיבה גדולה בחור

יבאר ע"פ ביאור כ"ק אדמו"ר  \יקשה על שיטת רש"י \יציע דברי מח' רש"י ותוס' בסוגיין
 בלקו"ש

הכותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסיך הרי זה אוכל פירות בחייה " :1פירקיןאיתא בריש 
 ה כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך שאם מכרה ונתנה קיים". ואם מתה יורשה אם כן למ

מסלק נפשיה שלא יאכל פירות בחייה והוא פחות "ואימא מפירי" ) ושואל הגמ' ע"ז
שבכולן אבל אם תמכור שמפסיד אף גוף הקרקע שהיה ראוי לירש אם תמות בחייו יהא מכרה 

בוצינא דלעת קטנה קרא רש רש"י, "ותירץ "בוצינא טב מקרא". ופי פרש"י(, -בטל ויירשנה 
דלעת גדולה והאומר לחבירו קח לך דלעת קטנה בגינתי או המתן עד שיגדילו וקח גדולה טוב 
לו ליקח הקטנה מיד כי לא ידע מה יולד יום אף כאן חביבה עליו אכילת פירות שהוא תדיר 

  ומיד מביטול מכר שאינו מיד אלא לכשתמכור ושמא לא תמכור".

"לא כפי' הקונטרס דפירש דשניהן מין דלעת הן דהא  2חולקים עליו וכתב אבל תוס'
קישואין מתרגמינן בוצינא וקרא היינו דלעת כדמוכח בפ' הנודר מן המבושל )נדרים נא.( 

 וקישואין ודילועין שני מינין הן" וכו' עיי"ש. 

ים דא"א היינו שרש"י מפרש שבוצינא הוא דלעת קטנה, אבל התוס' חולקים עליו ואומר
את הקשאים" )דהוא  "זכרנו את הדגה . . 3לפרש כן דהא בפ' בהעלותך על הפסוק

והלכה פסוקה היא דקישואין ודלועין הן שני  ( מתרגם אונקלוס שהוא בוציניא,4קוקומברו"ש
 מינין. ולכן צ"ל שבוצינא הוא לא דלעת כפרש"י אלא מין אחרת.

                                                 
 כתובות פג ע"א 1
 בד"ה בוצינא 2
 במדבר יא, ה 3
 פרש"י עה"פ 4



זה'תשע" – כ"ה אלולקובץ     11 

, ובפרט שרש"י עצמו כותב בפירושו על וצלה"ב בדעת רש"י איך הוא לומד התרגום הזה
שקישואין היינו קוקומברו"ש, ובד"ה החציר "ותרגומו ית בוציניא". ומשמע שרש"י  5התורה

מביא התרגום לראיה לפירושו שקישואים הוא קוקומברו"ש מהתרגום שמפרש שקישואין 
 הוא בוציניא. וזהו לכאורה היפך ממש מפירושו בסוגייתנו?

בשיטת רש"י על התורה שם. בין  6ביאורו של כ"ק אדמו"ר בלקו"ש ויש לבאר זה ע"פ
הפסוקים שמדברים על ההתלוננות דבנ"י על המן כתיב: "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים 

 7חינם, את הקישואים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים". ומפרש רש"י
א היו טועמים הטעם שבמאכלים הללו לפי שדוקא על דברים אלו התלוננו בנ"י לפי שבהמן ל

שהן קשים למניקות. ומה שמפרש רש"י תחילה שקישואים הם קוקומברו"ש היינו שהם 
דברים שהם קשים למינקת. ומה שמביא אח"כ פי' התרגום אי"ז להביא ראי' לדבריו 

 8שקישואים הם קוקומברו"ש, אלא אדרבא, לומר שהוא חולק על התרגום. כי, רש"י בברכות
כתב שבוצין הוא דלעת, ודלעת אינו מאכל שקשה למניקות ולכן אא"פ לפרש )לשיטת רש"י( 

 הקשיםשקישואים המוזכר בהפסוק הוא בוציניא לפי שהכתוב מדבר דוקא על מאכלים 
 למניקות. 

ונמצא שרש"י חולק על התרגום, ולשיטת רש"י קישואים שבפסוק אינם בוציניא כי 
טתו(. וצ"ל שהתוס' לא למדו כן בדברי רש"י עה"ת והבינו שהוא בוציניא היינו דלעת )לשי

 . ופשיטא לפי"ז שקושיית התוס' על רש"י אינו.9מסכים עם התרגום, אבל באמת אינו כן

e

                                                 
 שם ד"ה הקשאים 5
 (17חל"ג בהעלותך שיחה ג' )עמוד  6
 ים בד"ה את הקשא 7
 מח, רע"א  8
ולפי' התוס' שבוצין הוא קישואים אפשר לפרש שהתרגום ג"כ מפרש שהפסוקים אכן מדברים על מאכלים  9

 הקשים למניקות. אבל לא לפי שיטת רש"י שבוצין הוא דלעת וכמש"כ בהשיחה.
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ביאור דברי רש״י בהטעם שתפיסה מהני 
 בשומרת יבם

 הת' משה שיחי' רוזנבוים
 בחור בישיבה גדולה

יקשה ע״ז  \יביא ביאור התוס׳ לשיטת רש״י \ייציע הגפ״ת בשיטת ר״ע מתי תפיסה מהנ
 יתרץ ששם ביאר רש״י לפי המסקנא כאן \מפי׳ רש״י עצמו בהסוגי׳ דלעיל

במס׳ כתובות )פד.( יש מחלוקת במתני׳ בין ר״ט לר״ע: אחד שמת והוא חייב לשלם לבעל 
״ט חוב ולכתובת אשתו, וקדם אחד מהם לתפוס המטלטלין, האם תפיסה זו מהני אם לאו. ר

 סובר שתפיסה אכן מהני, ור״ע סובר דלא מהני, אלא ינתנו הנכסים להיתומים.

ובגמ׳ פ״ד ריש ע״ב אמרינן: ור״ע, תפיסה לא מהניא כלל? אמר רבא אמר רב נחמן והוא 
 שתפס מחיים.

ונחלקו הראשונים בפירוש שורה זו. רש״י כתב, ״לשון שאילה הוא זה״. דהיינו שאין כאן 
מקום אחר, רק שאלה בעלמא. ותוס׳ מביאים שיטת ר״ת שהגמ׳ מקשה קושיא או סתירה מ

על שיטת ר״ע מהמשנה בדף פ׳ ע״ב, דשם פסקינן ששומרת יבם שתפסה תלושים 
)מטלטלין( מהני תפיסתה. וע״ז הקשה הגמ', לימא מתני׳ דלעיל דלא כר״ע דכאן סובר 

 שתפיסתה לא מהני? 

מחיים״. דהיינו שר״ע מודה שתפיסה  ומתרצת הגמ׳, ״אמר רבא אמר ר״נ והוא שתפס
מהני לכתובה כשהיא תופסת המטלטלין מחיים דבעלה. וכיון שכן, במתני׳ בדף פג ע״א סובר 
ר״ע שתפיסה לא מהני, משום דתפסה לאחר מיתת הבעל, אבל ר״ע מודה במתני׳ דדף פ 

הני ע״ב, שכיון שתפסה מחיים דבעל )דהיינו מחיים דיבם דנחשב במקום אחיו( לכן מ
 תפיסתה.

ולכאורה קשה לשיטת רש״י שסובר שאין כאן קושי׳ כלל, דהלא יש כאן סתירה בולטת 
בין ב׳ המשניות? וע״ז כתבו התוס׳ בסוף, ״ובקונטרס פי׳ דלשון שאילה הוא, וממתניתין 
דלעיל לא מצי למיפרך כדפירשתי התם״. ושם בדף פב ע״א הסבירו תוס׳ שיש חילוק בין 

לטלין לגבות כתובתה )דבזה סובר ר״ע דהתפיסה לא מהני(, לכשהיא כשהאשה תופסת המט
תופסת המטלטלין לשעבוד, היינו שמוכרת המטלטלין וקונה קרקע היבם אוכל פירות, שאז 

 לא חששו רבנן לתפיסתה.
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והנה, מה שפירשו התוס׳ לשיטת רש״י שהטעם שתפיסה מהני בשומרת יבם הוא משום 
ד, לכאורה הוא בסתירה למה שכותב רש״י עצמו בפירושו שר״ע סובר שתפיסה מהני לשעבו

להמשנה בדף פ ע״ב שם. בד״ה כל הקודם בהם זכה כתב, וז״ל: קסבר מטלטלי לכתובה לא 
משתעבדי אלא אם כן תפסה, ומחיים דבעל בעינן תפיסה כדלקמן בהכותב )פב ע״ב(. ומזה 

שתפסה מחיים, ולא מוכח שרש״י סובר שהטעם שתפיסה מהני בשומרת יבם הוא מפני 
 משום שהתפיסה הי׳ לשעבוד?

וי״ל בפשטות, שכיון דאליבא דאמת יש לחלק בין שעבוד לגבי׳, אין זה סתירה לשיטת 
ר״ע. ולכן כתב רש״י דלשון שאילה הוא. אבל לאחר שתירץ הגמ׳ ״והוא שתפס מחיים״ 

סה מהני אפשר לרש״י לפרש המשנה בדף פ ע״ב לפי מסקנת הגמ׳ בדף פב, שהטעם שתפי
 במתני׳ דלעיל הוא משום שתפסה מחיים. )ועיין במסקנת המהר״ם שי״ף בענין זה.(

e 
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ביאור שיטת רבי יוחנן בתפיסת בע"ח מיתמי 
 לאחר מיתה

 רפפורט שיחי' ענדלמנחם השליח הת' מ
 שליח בישיבה גדולה

 \תירוצויקשה קושיית תוס' הרא"ש על תוס', ויביא  \יציע דברי תוס' \יציע מתני' והגמ'
יקשה קושיית התוס' לשיטת  \יכריח שרש"י לא ס"ל כתירוצם של תוס' ותוס' הרא"ש

יביא התקפו כהן בענין  \יקשה על המשך הדברים של הריטב"א וידייק בלשון רש"י \רש"י
יביא דברי המהרי"ט שמוכיח מסוגיין דתפיסה לא מהניא  \תפיסה בפלוגתא דרבוותא

יפרש עפ"י  \יביא התקפו כהן שדוחה ראיתו וחולק עליו \כשיש פלוגתא אי מהני תפיסה
דברי התקפו כהן שיטת רש"י ותוס' בסוגיין ויבאר שעולים בקנה אחד ובמילא מתורץ 

 המשך הריטב"א והדיוק ברש"י

: "מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשין, והיה לו פקדון או מלוה 1א. תנן בפ"ט דכתובות
ינתנו לכושל שבהן )בגמרא מפרש מאי ניהו. ואף על גב דלא ביד אחרים, רבי טרפון אומר, 

משתעבדי מטלטלי דיתמי, לא לבעל חוב ולא לכתובה, הכא דלאו ברשותייהו מנחי סבירא 
לרבי טרפון דמוציאין מיד הלוה, או מיד מי שהפקדון אצלו, ונותנין לבעל חוב ולכתובה 

ין בדין, אלא ינתנו ליורשין )ולא שנתחייב בהן המת מחיים(. רבי עקיבא אומר, אין מרחמ
מהניא תפיסה(, שכולן צריכין שבועה )דתנן בפירקין הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע 
אלא בשבועה, וכל זמן שלא נשבעו אין להם רשות בהם ואין אנו יודעין אם יש להם עליו 

 שבועה." כלום, הלכך משמת המת זכו בהן היורשין וברשותן הן( ואין היורשין צריכין 

וממשיך שם: "הניח פירות תלושין מן הקרקע, כל הקודם בהן זכה בהן )קדמו יורשין זכו 
ואין מוציאין מידם, דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לב''ח ולכתובה, קדם אחד מהן האשה או 
המלוה זכה הוא, דר' טרפון אית ליה תפיסה דלאחר מיתה מהניא(. זכתה אשה יותר 

תפסה ויש יותר מן הכתובה, או קדם בעל חוב ותפס ויש בהן יותר על מכתובתה )אם קדמה ו
חובו(, ובעל חוב יותר על חובו, המותר, רבי טרפון אומר, ינתנו לכושל שבהן )זה בעל השטר 
שידו על התחתונה, ואם יבואו ליד היתומים שוב לא יוציא מהם לא אשה ולא בעל חוב(. רבי 

א ינתנו ליורשין, שכולם צריכין שבועה ואין היורשין עקיבא אומר, אין מרחמין בדין, אל
 צריכין שבועה."
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פירוש דחולקים ר"ע ור"ט במי שמת והניח אשה ובע"ח ויורשין, והי' פקדון או מלוה ביד 
אחרים אם מהני תפיסה שלהם, אם לאו. שזה ברור שאם המטלטלים היו ביד היתומים א"א 

וה ולכתובה, אבל אם הם ביד שליש, ביד לגבות מהם, דמטלטלין אינם משועבדים למל
הנפקד, אז חולקים ר"ע ור"ט, דר"ע סובר דתפיסתם לא מהניא, והם נחשבים עדיין ברשות 
היורשים, ולכן "ינתנו ליורשין". משא"כ ר"ט סובר שתפיסתם מהניא, ולכן אפשר לתתם 

בר דצריך להכושל שבהם. ועד"ז כשתופס האשה או הבע"ח יותר ממה שחייב להם, ר"ע סו
לתת המותר ליורשין, דתפיסה לא מהניא, ור"ט סובר דתפיסתם מהניא, ולכן אפשר לתתם 

 להכושל שבהם. 

איתא: "דון דייני כר' טרפון ואהדריה ר''ל לעובדא מינייהו )סבר לה כרבי עקיבא  2ובגמרא
למשה דלא מהניא תפיסה(. אמר ליה רבי יוחנן עשית כשל תורה )דברי ר''ע כאילו הן הלכה 

מסיני שחזרת מעשה ב''ד, דיי לנו לקיים הלכה כמותו לכתחילה, אבל משנעשה ונגמר הדין 
אין לנו לחזור(. לימא בהא קמיפלגי, דמ''ס טעה בדבר משנה )דקיי''ל הלכה כר''ע היכא 
דיחידאה פליג עליה, ואע''ג דלאו במשנה ממש תנינא לה, אלא שמעתא דאמוראי הוא, 

לג.( דחוזר דאמרינן התם אפילו טעה בדרב ושמואל, אמר ליה אין( חוזר, אמרי' בסנהדרין )דף 
ומר סבר טעה בדבר משנה אינו חוזר. לא דכ''ע טעה בדבר משנה חוזר, והכא בהא קמיפלגי, 
מר סבר הלכה כר''ע מחבירו ולא מרבו, ומר סבר הלכה אפי' מרבו. ואיבעית אימא, דכ''ע 

בהא קמיפלגי, מר סבר רבי טרפון רבו הוה, ומ''ס חבירו  הלכה כר''ע מחבירו ולא מרבו, והכא
הוה. ואיבעית אימא, דכולי עלמא חבירו הוה, והכא בהא קמיפלגי, מר סבר הלכה איתמר 
)הלכה כר''ע מחבירו(, ומר סבר מטין איתמר )מטין ההוראה לכתחילה אחר ר''ע, ומיהו אי 

 עביד כאידך לא מהדרינן עובדא(."

סק כר"ט ד"ינתנו לכושל שבהם", ור"ל חזר את הדין לפסוק כר"ע והיינו, שהדיין פ
ד"ינתנו ליורשין". ור"י חלק עליו באמרו דאין צריך להחזיר הדין. והגמרא מביאה ג' אופנים 

שס"ל לר"ל שהלכה כר"ע מחבירו ואפי' מרבו )ר"ט(, ור"י סובר הלכה  להסביר מחלקותם. א(
כר"ע מחבירו ולא מרבו רק שחולקים האם ר"ט כחבירו ולא מרבו. ב( שכ"ע מודה שהלכה 

רבו הוה אי לאו. ג( שכ"ע מודה שחבירו הוה, ור"ל סובר שהלכה איתמר, ולכן חוזר, ור"י 
סובר שמטין איתמר דהיינו שרק לכתחילה צריך לפסוק כר"ע, אבל אם דן דייני כר"ט )כההיא 

  עובדא(, אין צריך למיהדר עובדא.

' יוחנן )קרוביו( תפוס פרה דיתמי מסימטא, אתו לקמיה דר' וממשיך )שם(: "קריביה דר
יוחנן, אמר להו שפיר תפסתוה. אתו לקמיה דרבי שמעון בן לקיש, אמר להו זילו אהדור 
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)דס''ל כר''ע דתפיסה דלאחר מיתה לאו כלום היא(. אתו לקמיה דרבי יוחנן, אמר להו מה 
 אעשה שכנגדי )שקול כמותי( חלוק עלי."

מקשים: "תימה לפי מה דתרצינן לעיל מר סבר מטין איתמר, משמע  3ספותב. והנה תו
 דלכתחילה עבדינן כר''ע, והיכי קאמר להו הכא שפיר תפסתוה." 

פירוש, דלשני האופנים הראשונים בפירוש מחלוקתם של ר"י ור"ל )"מ"ס הלכה כר''ע 
ה, ומ''ס חבירו הוה"(, מחבירו ולא מרבו, מ"ס הלכה אפי' מרבו", או "מ"ס רבי טרפון רבו הו

מובן בפשטות זה שאמר ר"י "שפיר תפסתוה", דס"ל כר"ט דתפיסה מהניא. אבל לפי אופן 
השלישי ד"מטין איתמר" )דהבנתו הפשוטה היא כמו שפירש"י ד"מטין ההוראה לכתחלה 

 .אחר ר"ע"(, הו"ל לר"י לפסוק )לכתחילה( כר"ע, ומדוע אמר ש"שפיר תפסתוה"

 ה חשיב כמו דיעבד כיון דכבר תפסוה." ומתרצים: "ושמא ז

וביאור תירוצם בפשטות הוא ד"מטין איתמר" אין פירושו שאם בא דין לפנינו פוסקים 
כר"ע, אבל אם כבר פסקו כר"ט, לא מהדרינן עובדא, אלא שמטין פירושו שאם בא אדם 

, אבל לפנינו ושואל אם לתפוס, אומרים לו שלא לתפוס, דכר"ע קיי"ל דתפיסא לא מהניא
 אם הוא כבר תפס, אין מוציאן מידו, כר"ט. 

, וז"ל: "אלא הכי פירושא, מטין אימתר, 4ומפורש יותר בשטמ"ק בשם תלמידי הרשב"א
 ואם יבא אדם בפנינו לשאול אם יכול לתפוס לאחר מיתה אמרינן לי' דלא וכר' עקיבא".

ומיהו אכתי קשה, הובאו דברי התוס' דלעיל, והקשה עליהם: " 4ג. והנה בתוס' הרא"ש
דהא ר' טרפון גופי' לא קאמר אלא בדתפס שלא בא לרשות היתומים, ואהא קאמר מטין 
איתמר )פי' בדתפס בדיעבד, ובהא קמיפלגי ואהא קאמר מטין איתמר, שאין להורות 

 לכתחילה למיעבד בה עובדא אפי' בדיעבד. מורי נר"ו(." 

כר"ע הוא שלפני התפיסה אומרים לו כלומר, שקשה לי' תירוץ התוס', )דהפירוש מטין 
שלא לתפוס, אבל אם הוא כבר תפס הוה דיעבד, ופוסקים דמהני תפיסתו כר"ט(, דהא 
מחלוקתם של ר"ע ור"ט דמתני' איירי בשכבר תפס, דהיינו כשהפקדון הוא ביד הנפקד או 
כשהמלוה היא ביד הלוה, וא"כ איך אפשר לפרש דמטין כר"ע לכתחילה הוא דוקא לפני 

 התפיסה, הרי דבריו של ר"ע אינם אלא בשכבר תפס.

ולכן הוא מפרש באופן אחר, וז"ל: "וי"ל שכבר באו לדין ונפסק להם הדין כר' טרפון, 
הילכך קאמר שפיר תפסתוה )פי' ונפסק להם הדין, וכיון שפסק הדיין אין להחזירו, ולכן 

ינן עובדא". ז.א. דקודם קאמר שפיר תפסתוה. מורי נר"ו( וריש לקיש לטעמי' דאמר מחזר

                                                 
 שם ד"ה שפיר תפסתוה. 3
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שבאו לפני ר"י כבר הלכו לב"ד, והדין נפסק כר"ט, ולכן אמר ר"י שפיר תפסתוה אף דס"ל 
 דמטין כר"ע, מפני שכבר נפסק הדין כר"ט, וס"ל דבהא לא מהדרינן עובדא. 

 וצ"ע מה יענו התוס' לקושייתו.

ההוראה לכתחילה גם צ"ע בדברי רש"י, שהרי רש"י מפרש )בד"ה מטין איתמר( "מטין 
אחר ר''ע, ומיהו אי עביד כאידך לא מהדרינן עובדא", היינו דלא ס"ל כפירוש התוס' שמטין 
כר"ע רק לפני התפיסה, אבל אם תפס הר"ז נחשב כדיעבד. אלא דגם לאחרי התפיסה "מטין 
ההוראה לכתחלה אחר ר"ע", ורק "אי עביד כאידך לא מהדרינן עובדא. וכמ"ש המהר"ם שי"ף 

 ( על דברי תוס', "ומפרש"י מטין איתמר כו' לא משמע כן". )שם

ומשמע ג"כ דלא ס"ל כפירושו של תוס' הרא"ש. חדא דאי ס"ל כמותו, דכבר באו לדין 
וכו' )דהוה חידוש גדול(, הוה לי' לפרש. ועוד שלפי מ"ש בתוס' הרא"ש, זה שר"ל אמר זילו 

ע, אלא מפני שס"ל שגם במקרה שכבר אהדור אינו מפני שס"ל כר"ע, שהרי גם ר"י ס"ל כר"
פסקו כר"ט, לא מהדרינן עובדא )ור"י חולק וסובר שבמקרה כזה אין צריך להדר עובדא(. אבל 
רש"י מפרש דברי ר"ל "זילו אהדור, דס''ל כר''ע דתפיסה דלאחר מיתה לאו כלום היא", דס"ל 

 ב.כר"ע ותו לא. וה"ל למימר שס"ל לר"ל דאהדרינן עובדא כר"ע, וכיו"

 ונמצא דקושיית התוס' במקומה עומדת לדברי רש"י.

: "פירש רש"י ז"ל מטין ההוראה אחר ר' עקיבא לכתחלה, 5ד. וגם צ"ע במ"ש הריטב"א
ומיהו אי עביד כאידך לא מהדרנא עובדא. ותמיהא לן בעובדא דבסמוך דתפוס פרה דיתמי, 

ון שעכשיו באים לדין. ויש היכי אמר להו ר' יוחנן שפיר תפסתי', דהא התם לכתחלה הוא כי
 לומר דכיון דתפסוה חשיב כדיעבד".

דלכאורה א"מ, שהרי פירושו קאי על דברי רש"י שמטין איתמר פירושו "מטין ההוראה 
אחר ר' עקיבא לכתחלה, ומיהו אי עביד כאידך לא מהדרנא עובדא", וא"כ איך שייך לפרש 

 ל דפירוש התוס' לא א"ש בדברי רש"י.כהתוס' ד"כיון דתפסוה )כבר( חשיב כדיעבד", הרי נ"

גם יש לדייק במ"ש רש"י: "זילו אהדור, דס''ל כר''ע דתפיסה דלאחר מיתה לאו כלום 
היא". דלכאורה מאי קמ"ל בזה, שהרי לעיל בהסיפור ד"דן דייני כר"ט" כבר פירש שיטת ר"ל 

מש"ש "דלא "ואהדריה לעובדא, סבר לה כרבי עקיבא דלא מהניא תפיסה". גם יש לדייק ב
 מהניא תפיסה, וכאן כותב "תפיסה לאחר מיתה לאו כלום היא", מהי ביאור שינוי הלשון.

 :ויוצא מכל הנ"ל דצריך להבין
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א( לפירוש התוס' ד"כיון דתפסוה חשיב כדיעבד", קושיית תוס' הרא"ש. )דמחלוקתם 
א לפני של ר"ע ור"ט איירי לאחרי התפיסה, ואיך שייך לומר דמטין כר"ע לכתחלה הו

 התפיסה, ולאחרי התפיסה נחשב כבר כדיעבד(.

ב( מה יענה רש"י לקושיית התוס'. )מדוע אמר ר"י שפיר תפסוה אם ס"ל דמטין כר"ע 
 לכתחילה. וא"א לתרץ כתוס', או כתוס' הרא"ש, כדלעיל(.

ג( איך מביא הריטב"א תירוצם של תוס', בהמשך לפירושו של רש"י ב"מטין איתמר", 
 ב' פירושים שונים.דלכאורה הם 

 ד( דיוק לשון רש"י בד"ה זילו אהדר, "תפיסה לאחר מיתה לאו כלום היא".

( דמהני תפיסה 6ה. וי"ל הביאור בכל הנ"ל עפ"י מה דמוכיח הש"ך )בספרו תפקו כהן
בפלוגתא דרבוותא, וז"ל: "בפרק כל נשבעים )שבועות מח, א( פליגי רב ושמואל ור' אלעזר, 

לוה בחיי מלוה ואח"כ מת מלוה, אין יורשיו נשבעין ונוטלין, דאין אדם  דרב ושמואל ס"ל מת
מוריש שבועה לבניו, ור"א ס"ל יורשיו נשבעין )שבועות היורשים דהיינו שלא פקדנו אבא 
כו'( ונוטלין, ומסקינן התם )שם ע"ב( בש"ס, דעבד כרב ושמואל עבד, דעבד כר"א עבד. וכתבו 

דלכתחלה עבדינן כרב ושמואל. וכן דעת הרמב"ם )הל'  הרי"ף והרא"ש )שם( דמוכח בש"ס
מלוה ולוה פי"ד ה"ג(, וכ"כ הבעה"ת )שער י"ד ח"ב סעי' ה'(, וכ"כ כל הפוסקים וכמו 
שנתבאר בח"מ )סי' ק"ח סי"א( . . וכתב הבעה"ת )שם ס"ז( וז"ל, ומסתברא דאי קדמי יתמי 

ה כיון דתפיס לא מפקינן מיני' המלוה ותפסי מנכסי דיתמי דלוה, אע"ג דמת לוה בחיי מלו
מידי, דכיון דאסיקנא דדיינא דעבד כר"א לא מהדרינן עובדא מיני', וקי"ל בעלמא דעביד אינש 

 דינא לנפשי' ה"ל כמאן דאזיל לבי דינא ודנו לו כר"א וכיון דתפס תפס עכ"ל."

כלומר, דאף שהגמ' אומרת "דעבד כרב ושמואל עבד, דעבד כר"א עבד", מ"מ פוסקים 
רוב הראשונים )מיוסד על מ"ש הגמ' )שם ע"א(, דלכתחלה עבדינן כרב ושמואל, רק שדיינא 
דעבד כר"א, לא מהדרינן עובדא. ומוסיף הבעה"ת שמכיון שאם דן דייני כר"א לא מהדרינן 
עובדא, לכן גם אם תפס היתומים, אין מוציאין מידם. כי מכיון "דעביד אינש דינא לנפשי', 

 בי דינא ודנו לו כר"א".ה"ל כמאן דאזיל ל

איתא: "אבל אני הבאתי ראי' בתופס בידו הואיל ומחלוקת היא  7ו. והנה בשו"ת המהרי"ט
בתפיסה עצמה אי חשיבה תפיסה או לא דלא הוי תפיסה, מדאמרינן בס"פ הכותב, "קריביה 
 דר' יוחנן תפוס פרה דיתמי מסימטא, אתו לקמיה דר' יוחנן, אמר להו שפיר תפסתוה. אתו

לקמיה דרבי שמעון בן לקיש, אמר להו זילו אהדור. אתו לקמיה דרבי יוחנן, אמר להו מה 
אעשה שכנגדי חלוק עלי". ופירש"י ז"ל "שקול כמותי" ולא יהא אלא שקול כיון דפלוגתא 

                                                 
 סי' פ"ח. 6
 סי' קנ"א. 7
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היא יעמדו בתפיסתן, אלא מאחר שעיקר פלוגתא בהכי הוא אי מהניא תפיסה לא מקרי 
 תפיסה."

 גיין דכשיש מחלוקת אי מהני תפיסה אי לאו, תפיסה לא מהני.דהיינו שמוכיח מסו

. ומסיק )שם( "א"כ הוא הדין היכא 9חולק עליו ודוחה ראיתו מסוגיין 8אמנם התקפו כהן
 דפליגי בתפיסה עצמה, ודאי מצי למימר ברירה לי הך סברא".

לכן כמו וביאור שיטתו, דמאחר דס"ל דתפיסה מהני גם מצד "עביד איניש דינא לנפשי', 
שאם יש מחלוקת בדין והוא תופס מהני, מכיון שהוא עביד דינא לנפשי', והוה כאילו פסק 
לעצמו כשיטה זו, א"כ גם כשיש מחלוקת אם תפיסה מהני יכול הוא לדון דיני לנפשי' 

 שתפיסה מהני.

ז. וע"פ שיטת התקפו כהן הנ"ל יש לפרש סוגיין בטוב טעם, דהנה מחלוקת ר"ע ור"ט 
ביד הנפקד או הלוה, "והי' לו פקדון או מלוה ביד ) ,ביד שלישאיירי כשהתפיסה היא במתני' 

אחרים", או ביד האשה ובע"ח שלקחו המותר(, ולכן מפרש רש"י דמטין איתמר היינו דדנים 
לכתחילה כר"ע דנותנין ליורשין ואם נתנו לכושל שבהם כר"ט, איו מוצאין מידו. ואח"כ מביא 

תפסו, וע"ז קאמר ר"י שפיר תפסוה, דכיון  היתומים עצמםדר"י ששם  הגמ' המעשה דקריבי'
שהם עצמם תפסו ו"עביד אינש דינא לנפשי'" הרי הם דנו לעצמם, והוה בדיוק כמו דיין שדן 
כר"ט דס"ל לר"י דלא מהדרינן עובדא. ז.א. שבהמקרה שבה דן ר"ע ור"ט, א"א לומר 

כי התפיסה היא ביד שליש )הנפקד וכו' שהתפיסה הוא כמו דעביד התופס דינא לנפשי', 
שאינו רוצה המטלטלין, ודנים רק אם תפיסתו מהני שלא יהא נחשב כמונח ברשות היורשים, 
ואפשר לתתם להכושל(, ולכן אפי' לאחרי התפיסה, דהיינו כשהוא ביד הנפקד וכו' ס"ל לר"י 

שהקרובים עצמם  דמטין כר"ע ופוסקים ד"ינתנו ליורשים". משא"כ במקרה דקריבי' דר"י
תפסו, אז התפיסה נחשב כבר כדיעבר, דכיון דעביד איניש דינא לנפשי', הר"ז כאילו כבר 

 פסקו בב"ד כר"ט, וכיון שרק מטין כר"ע, אין מוציאן מידם, ו"שפיר תפסוה".

" דהיינו לאו כלום היאוזהו דיוק לשון רש"י "דס''ל כר''ע דתפיסה דלאחר מיתה 
א דאין תפיסה נחשב לכלום, משא"כ ר"י אף דס"ל ג"כ דמטין שהחידוש שבשיטת ר"ל הו

                                                 
 סי' ק"א. 8
מד' טעמים, וז"ל "ולפע"ד ראי' זו אין בה ממש מד' טעמים. דכיון דר"י גופי' לא ברירה לי' דהלכה כר"ט . .  9

)ו(י"ל דהתם רבי יוחנן גופי' הדר בי' וס"ל כר"ל . . דר"י הי' פסול לדון לקריבי' . . ר"י לא אמר להם שיעשו כר"ל, 
 או לפניו אמר מה אעשה איני יכול להושיע לכם שכנגדי חלוק עלי". עיי"ש באריכות.רק כשחזרו וב



 10 , אוסטרליאלבורןעמ גדולה ישיבה 

כר"ע דתפיסה לא מהניא, אבל יש מקרות שיחשב כדין, והוא במקרה שהאדם עצמו תופס 
 10.באופן דעביד דינא לנפשי', וא"א לומר לאו כלום הוא

וי"ל בדרך אפשר שגם התוס' ס"ל כן. וזהו כוונת דבריהם "ושמא זה חשיב כמו דיעבד 
כאילו כבר עבד עובדא מכיון שעביד  ג"כדכבר תפסוה", היינו שכש"כבר תפסוה" נחשב  כיון

איניש דינא לנפשי'. כלומר, שהתוס' אינם חוזרים מהבנתם בדברי הגמ' )שמטין איתמר 
פירושו שלכתחילה פוסקים כר"ע )בנידון דמתני' שהתפיסה היא ביד שליש(, ורק אם פסק 

תפיסה דהאדם עצמו נחשב כדיעבד. ועפ"ז  גםא שמוסיף שכר"ט, לא מהדרינן עובדא(, אל
מתורץ בפשטות קושיית תוס' הרא"ש על תוס', דאף שמ"ש הגמ' דלר"י מטין איתמר היינו 
לפסוק כר"ע לאחר תפיסה )שעליו מדבר ר"ע במתני'(, אבל זהו רק מפני שבמתני' אין 

ואין שייך בו תפיסה מצד התופס הבעל דין עצמו, אלא שליש דלא איכפת לו למי נותנין, 
אז נחשב  גם"עביד אינש דיני לנפשי'". ותוס' רק מוסיף שבמקרה שהאדם עצמו תופס, 

 כדיעבד.

ועפ"ז יבואר המשך דברי הריטב"א דמביא דברי רש"י, שמטין כר"ע היינו "שמטין 
ההוראה לכתחילה אחר ר''ע, ומיהו אי עביד כאידך לא מהדרינן עובדא", ואעפ"כ מביא 

שך לזה תירוצו של תוס', כי הם עולים בקנה אחד ואין סתירה ביניהם, דהוא רק מוסיף בהמ
 דתפיסה דהבעל דין עצמו, חשיב ג"כ כאילו עבד עובדא מצד עביד איניש דינא לנפשי'.

e

                                                 
ויומתק לפ"ז מ"ש לקמן )פה, א( בעובדא ד"ההיא איתתא דהוו מיפקדי גבה מלוגא דשטרי", אמר ר"נ  10

ו "ותפיסה דלאחר מיתה לאו כלום היא", דשם איירי בתפיסה דהבעל דין עצמו )ההיא איתתא(, ואי לאו ד"לא
 כלום היא", דהיינו כר"ל, אפי' אי מטין איתמר כר"ע, דתפיסה לא מהניא, הוה תפיסה לר"י, ואין מוציאין מידה.
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 ביאור שיטת הר"ן בסוגיא דההוא בקרא דיתמי

 הנ"ל

יקדים בקושיא על הר"ן  \יקשה על לשון הר"ן \יציע מחלוקת תוס' והר"ן \יביא סוגיין
יקשה עוד להר"ן  \יפרש שבאמת תלוי במחלוקת הש"ך והתומים \עפ"י דברי הקצו"ח

יקדים  \יקדים הסברת המחלוקת של הש"ך והתומים \מסוגיין ומדבריו בחידושיו כאן
עפ"ז  \עפכהנ"ל יפרש שיטת הר"ן בסוגיין לפי התומים בטוב טעם \דברי הרא"ש בסוגיין

 ברי הר"ןיתרץ הסתירה בד

איתא: "ההוא בקרא דיתמי )שומר בהמותיהם(, דתפסי תורא מיניה )בעל  1א. במכילתין
חוב של מת תפסו בבית השומר(. בע''ח אמר מחיים תפיסנא ליה, ובקרא אמר לאחר מיתה 
תפסיה. אתו לקמיה דרב נחמן, אמר ליה, אית לך סהדי דתפסיה. אמר ליה לאו. אמר ליה, 

וח הוא בידי, יכול נמי למימר מחיים תפיסנא ליה. והאמר ר''ל הגודרות מגו דיכול למימר לק
)בהמה דקה על שם גדרות צאן( אין להן חזקה )אין המחזיק בהם יכול לומר לקוחין הן בידי, 

 שמא מצאן והכניסן בביתו, לפי שדרכן להלך בשדות(. שאני תורא דמסירה לרועה".

ה, אלא כיון דאית ליה סהדי דתפסיה מיניה, מפרשים: "לא גרסי' דלאחר מית 2והתוספות
 ובעל כרחו גזלה, תו לא מצי למיטען לקוח הוא בידי".

כלומר, שהתוס' מפרשים שהגירסא הנכונה בסוגיין הוא ששאל ר"נ אם יש להבקרא עדי 
תפיסה בכלל, דהיינו אפילו עדים שראו התפיסה אבל אינם יודעים מתי היתה, ואין צריך 

ים שהתפיסה היתה לאחר מיתה. והטעם הוא, שמאחר שיש עדים שתפס, דוקא עדים שיודע
אפילו אם אינם יודעים אם התפיסה היתה מחיים או לאחר מיתה, כבר אין לו המיגו ד"לקוח 

 הוא בידי", מכיון שיש עדים דתפסה מיניה, ובעל כרחו גזלה.

: "ואי תימא אמנם הרי"ף גרס "אית לך סהדי דלאחר מיתה תפסיה". והר"ן מקשה עליו
אמאי מצרכי עדים דלאחר מיתה תפסיה ולא סגי ליה בעדים דתפיסה בלחוד, דהא תו לא 
מצי למימר לקוח הוא בידי". היינו שהכריחו של תוס' שלא לגרוס "לאחר מיתה" )מפני 

 שאפילו אם יש עדים סתם, כבר אינו יכול לטוען לקוח הוא בידי(, קשה להרי"ף )דגרס כן(.

דאי איכא ראה, ה"נ, אלא הכא במאי עסקינן דליכא ראה, והוה מ"ל לקוח  ומתרץ: "י"ל,
 הוא בידי, במגו דהחזרתי".

                                                 
 תובות פה, א ופרש"י.כ  1
 שם ד"ה אית לך סהדי דתפסיה.  2
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ופירוש דבריו בפשטות הוא, שאה"נ דאם רואים את השור עכשיו ברשותו, אז אם יש 
עדים שתפס, אין לו מיגו, מכיון שאינו יכול לטעון לקוח הוא בידי )וכמו שפירש תוספות(, 

י כשלא ראו את השור ברשותו, ולכן אפילו אם יש עדי תפיסה, עדיין נאמן אבל כאן מייר
במיגו דהחזרתי. ולכך הצריך ר"נ שיעידו העדים שתפס לאחר מיתה שעי"ז יפקע כל הטענה 

 דמחיים תפיסנא, ואינו נאמן במיגו דהוי מיגו במקום עדים.

ש עדי תפיסה עדיין אבל לכאורה צ"ע בדבריו, דההבנה הפשוטה בדבריו הוא שאפילו כשי
יהא נאמן במיגו דהחזרתי כנ"ל, אבל לכאורה מדיוק לשונו לא משמע כן, דכתב "והוה מ"ל 
לקוח הוא בידי, במגו דהחזרתי", דמשמע שלעולם המיגו הוא "לקוח הוא בידי", אלא שמצד 

גו עדי התפיסה אינו נאמן לומר לקוח הוא בידי, ולזה הועיל המיגו דהחזרתי, שיהא נאמן במי
 דלקוח. 

וקשה, דלמה לו כל זה, הרי אפשר לומר דיהא נאמן לומר מחיים תפיסנא מיגו דאי בעי 
אמר החזרתי, בלי המיגו דלקוח, ומה ענין יש דוקא במיגו דלקוח. ובכלל מהו ענינו של מיגו 

 3.דמיגו

ב. וי"ל הביאור בזה בהקדים, דלכאורה ע"פ דברי הר"ן צ"ע מדוע חולקים התוס' עליו 
"ל דלא גרסינן לאחר מיתה, הרי שפיר אפשר למיגרס לאחר מיתה, דהא אפ"ל דאיירי וס

 בדליכא ראה ואיכא מיגו דהחזרתי.

מביא דברי התוס' וכותב: "ומדבריהם יש להוכיח דסבירא להו דהגוזל  4והנה הכנה"ג
גו חבירו בעדים צריך להחזיר בעדים, דאי א"צ, למה לא יהא נאמן לומר לקוח הוא בידי במי

 דהחזרתי כו'".

דהיינו דלשיטתו הא דהתוס' לא גרסי לאחר מיתה, אף שאפשר לפרש כהר"ן, הוא מפני 
שס"ל דהגוזל חבירו בעדים צריך להחזיר בעדים, ולכן אם יש עדי תפיסה )סתם( שוב א"א 

 לטוען החזרתי, עד שיביא עדים שהחזירו.

 5"ם שי"ף על דברי התוס']וצ"ל דהר"ן ס"ל דאין צריך להחזיר בעדים, וכמ"ש המהר
"לכאורה יש ליישב הגירסא פשוט דאי לא"ה הו"ל מגו דהחזרתי, דהגוזל חבירו בעדים א"צ 

 להחזירו בעדים . . ועיין כאן בר"ן ובפוסקים.[

                                                 
 וכמו שהקשה הבית אפרים שם. 3
 הגהות ב"י אות י"א. 4
 כתובות שם. 5
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ומתרץ באופן אחר: "ולי הדבר פשוט דסבירא להו לתוס'  7חולק עליו 6אמנם הקצוה"ח
חזירו בעדים, וגם הוא נאמן לומר לקוח במיגו ורא"ש דהגוזל חבירו בעדים אין צריך לה

 דהחזרתי, ועובדא דבקרא על כרחך מיירי שראו אותו בידו". 

ומביא ראי' לזה מהמשך הגמרא: "ופריך, "והאמר ר''ל הגודרות אין להן חזקה. שאני 
תורא דמסירה לרועה". ומדפריך מדריש לקיש, על כרחך בראו אותו מיירי, דאי לא ראו גם 

ת נאמן במיגו דהחזרתי, וכיון דמיירי על כרחך בדאיכא עדי ראיה, א"כ אתי שפיר דברי בגודרו
תוס' והרא"ש דלא גרסי אית לך סהדי דתפסי לאחר מיתה, אלא כיון דאית ליה סהדי דתפסיה 
ובע"כ גזליה, תו לית ליה מיגו, כיון דבתורת גזילה בא לידו, וראו אותו עתה בידו, אבל אי 

 ה, היה נאמן לומר לקוח כיון דמסירה לרועה, וזה פשוט".לאו עדים דתפסי

דהיינו שמתרץ דהא דהתוס' לא גרסי "לאחר מיתה" )אף שאפ"ל כהר"ן דאיכא מיגו 
דהחזרתי דאיירי בליכא ראה(, הוא מפני דמזה שהקשה בגמ' מהא גדודרות אין להם חזקה, 

לאו אפילו בגודרות היה נאמן וא"א לטוען לקוחים הם בידי, מוכח דמיירי בדאיכא ראה, דאי 
 במיגו דהחזרתי.

אמנם עפ"ז צ"ל לאידך גיסא להר"ן, דמפרש דאיירי כשאין ראה, הרי מוכח מהמשך 
 הסוגיא דאיירי כשראה.

איתא: "אין חזקת המחזיק  8ג. איברא שדברי הקצוה"ח במחלוקת שנויה, דהנה בחו"מ
לך מעצמו, והוא עומד תחת יד מועיל לטעון עליו כדי דמיו, אלא בדבר שאינו יכול לי

הבעלים, כגון מטלטלין או עבד קטן שאינו הולך ברגליו, ובהמה המשתמרת ביד הרועה . . 
אבל עבדים גדולים, ובהמה שאינה מסורה לרועה, אלא מעצמה הולכת ורועה, אינו נאמן 

 לומר לקוח הוא בידי, או משכון הוא בידי".

י ראה, דדין אלו כדברים העשויים להשאיל כתב: "נראה דהיינו בדאיכא עד 9והש"ך
ולהשכיר, אבל היכא דליכא עדי ראה, כיון דנאמן לטעון להד"ם או החזרתי נאמן ג"כ לטעון 

 לקוח או משכון הוא בידי במיגו, כן נלפע"ד". 

 והיינו כסברת הקצוה"ח לעיל, שאפילו בגודרות בדליכא ראה נאמן במיגו דהחזרתי.

הם וז"ל: "וכתב הש"ך בס"ק ק', בדליכא עדים דראה, ואף בהו חולק עלי 10אמנם התומים
נאמן, מידי דהוי דברים העשוי' להשאיל ולהשכיר. ואמת כי בתו' בשבועות, דף מ"ו ד"ה 

                                                 
 סי' צ' סק"ו. 6
 לנו בשיטת הרא"ש, עיי"ש.דלפי דברי הכנה"ג יקשה  7
 סי' ע"ב סעי' כ"א. 8
 שם סקק"ה. 9

 שם סקל"ח. 10
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בטוענו כו', משמע דגודרות ודברים העשוי' להשאיל חד דינא אי' להם. אמנם בכתובות דף 
י אית לך סהדי דלאחר מיתה תפסהו פ"ד בבקר' דאמר בע"ח מחיים תפיסנא, ואמר ר"נ א

וכו', והק' הר"ן, די דיביא עדים דתפסהו וא"כ תו אין נאמן דחייב לו, ומה צורך דתפסהו ל"מ. 
ותי' אי אית לך עדי ראה, הכי נמי, הב"ע דלית ליה עדי ראה, ואם כן אי אין עדים דתפסהו 

ר ר"ל הגודרות אין להם לאחר מיתה, ה"ל מיגו דהחזרתי. וקשה אם כן מה פריך בגמ' והאמ
חזקה, הא במקום דליכא עדי ראיה, מודה ר"ל, לשיטת הש"ך, ועכצ"ל דלא כש"ך. והטעם 
הואיל ואין להם חזקה הם עומדים בחזקת מרא קמא, כמ"ש תו' ב"מ דף ק' ד"ה ולחזי, ע"ש. 

 וא"כ אין מועיל מיגו דה"ל מיגו להוציא".

וס"ל דגם בדליכא ראה, אינו נאמן לומר  כלומר, שחולק התומים על הש"ך )והקצוה"ח(,
החזרתי בגודרות. והוא מפני שגודרות בכל מקום שהם נחשבים כ"עומדים בחזקת מרא 

 11.קמא", ולכן אינו נאמן במיגו, דהוה מיגו להוציא, ומיגו להוציא לא אמרינן

וע"פ דבריו מתפרשים דברי הר"ן בפשטות, דאף דמפרש דאיירי בדליכא ראה, אעפ"כ 
שפיר הא דמקשה הגמ' מגודרות, דס"ל להר"ן דבגודרות גם בדליכא ראה אין מיגו  אתי

 דהחזרתי.

ד. אמנם עדיין צ"ע בהר"ן, שהרי ע"ז שאמר ר"נ "מיגו דיכול למימר לקוח הוא בידי וכו'", 
"וראה הוא, דאי לא, בלאו הכי נמי איכא מיגו דלא היו דברים מעולם או  12מפרש הריטב"א
.א. שמזה שר"נ אמר שיש מיגו של לקוח ולא מיגו יותר טוב של להד"ם דהחזרתי לך". ז

 והחזרתי, הוה ראי' דאיירי בראה. 

 וצ"ע להר"ן )דמפרש דאיירי בלא ראה( מדוע נקט ר"נ דוקא המיגו דלקוח.

מפרש כעין דברי הריטב"א הנ"ל, וז"ל: "והא ודאי מיירי  13וביותר יוקשה שהר"ן עצמו
רוש שראו עכשיו השור ברשותו, דאי לאו הכי בעל חובו ודאי היה בדאיכא עדים וראיה, פי

נאמן לומר מחיים תפישנא ליה מגו דאי בעי אמר לא היו דברים מעולם, הילכך על כרחיך 
אית לך למימר דבדאיכא עדים וראה מיירי. והיינו דמצרכינן ליה למימר מגו דאי בעי אמר 

היו דברים מעולם". היינו שגם הר"ן דייק כן  לקוח הוא בידי ולא אמר מגו דאי בעי אמר לא
 בדרי ר"נ.

                                                 
הנתיבות המשפט )שם סקל"ו( חולק על התומים )וס"ל כהש"ך(ומפרש הר"ן שאכן איירי גם בדאיכא ראה,  11

רק שכששאל האם יש עדים נתן מקום שגם אם יש עדים סתם יהא מיגו. אבל בדבריו "מיגו דיכול למימר לקוח 
'", איירי כשראה. עיי"ש. אבל פירושו דוחק, חדא דאינו משמע בלשון הר"ן, "הכא במאי עסקינן בדליכא ראה", וכו

וגם דהוה חידוש גדול לומר שדברי ר"נ דיש מיגו דלקוח איירי שאין עדים בכלל, כשאין שום רמז שהגמרא חזר 
 מזה. 
 כתובות שם. 12
 בחידושיו שם. 13
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וצע"ג, איך מתאים דבריו בפירושו על הרי"ף, ד"הכא במאי עסקינן בליכא ראה", למ"ש 
 בחידושיו, ד"הא ודאי בדאיכא עדים וראה".

]ואף דשם מפרש גירסת הרי"ף )דשאל ר"נ "אית לך סהדי דלאחר מיתה תפסיה"( באופן 
רק עידי תפיסה בלחוד סגי ליה, אלא דאורחא דמילתא נקט, משום דרכן של אחר, ד"הכי נמי 

עדים שיודעים הדבר, נקט הכי וכו'" )היינו שבאמת גם אם יש עדים סתם אין לו מיגו )כתוס'( 
מ"מ הרי רואים  רק שנקט לאחר מיתה ד"אורחא דמילתא" היא שיודעים העדים מתי תפסה(,

 ה.[מזה שהר"ן מדייק מזה דאיירי ברא

מביא דברי הכנה"ג דלעיל )דמתוס' מוכח דהגוזל חבירו  14ולהוסיף, שהרי התומים בסי' צ'
בעדים צריך להחזירו בעדים(, ודוחה דבריו, וז"ל: "ואין זה ראי' דא"כ כל מה דהצריך תפיסה 
דלאחר מיתה, כדי שלא יהיה לו מיגו דחזרה, א"כ איך הניח הגמרא העיקר ותפס הטפל, 

כול לומר לקוח יכול לומר תפסתי מחיים, דהא מיגו זו אינו, רק הל"ל מיגו דקאמר מיגו די
דיכול לומר החזרתי וכו', אלא ש"מ דהי' שם עדי ראה, ולכך לא נקט זה המיגו, רק מיגו 

 דלקוח, וא"כ יפה מחקו הגי' דלאחר מיתה, וא"ש". 

ני דס"ל דהיינו שמפרש כהקצוה"ח דהטעם לזה שהתוס' אינם מפרשים כהר"ן הוא מפ
. והוא שא"כ הוה ליה למימר דנאמן במיגו דהחזרתי, דמכיון 15דאיירי בראה, רק מטעם אחר

שקושייתו "אית לך סהדי דלאחר מיתה תפסיה", נתן אפשריות שיש עדים סתם, וזה 
שאעפ"כ נאמן הוא מצד המיגו דהחזרתי, א"כ יוצא דעיקר הטעם דנאמן הוא מצד מיגו 

 יכול למימר החזרתי וכו'".דהחזרתי, והול"ל ד"מיגו ד

ונמצא דלשיטת הר"ן לא רק דמיגו דהחזרתי או להד"ם הוי מיגו טוב יותר ממיגו דלקוח, 
 אלא דבאמת זהו עיקר המיגו.

ה. וי"ל הביאור בזה בהקדים ביאור סברת מחלוקת הש"ך )והקצוה"ח( עם התומים. דהנה 
ח הוא בידי, אפשר לפרש בב' זה שבגודרות ליכא חזקה, דמשום זה אינו נאמן לטוען לקו

 אופנים:

א( בפשטות, שהגודרות נחשבות עכשיו ברשותו ובחזקתו, אבל זה שהוא ברשותו אינו 
ראי' שהן שלו. היינו שבדרך כלל כשאדם מוחזק בדבר, הוא נאמן לומר שהוא שלו, מצד 

בל החזקה ד"כל מה שתחת ידו של אדם שלו הוא", ואחזוקי איניש בגנבי לא מחזקינן, א
 בגודרות מכיון שהן הולכות מאליהן אין לו חזקה זו, ואינו נאמן, וצריך להחזירן להמרא קמא.

                                                 
 סק"י. 14
 ודרות כדלעיל.דחולק על ראיתו מג 15
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ב( או י"ל שמכיון שהגודרות הולכות מעליהן, ואין בהם החזקה של "כל מה שתחת ידו 
של אדם שלו הוא", ממילא זה שהוא מוחזק בהן עכשיו אינו נקרא מוחזק כלל, ואינו נחשב 

קום שנמצאים הם ברשותא דמרא קמא. ז.א. שלא רק שזה שהן בידו אינו ברשותו, ובכל מ
 16ראי' שהן שלו )אבל הוא עכ"פ מוחזק(, אלא עוד זאת, אינו נחשב כמוחזק בהם כלל.

הא', ולכן אף שאינו נאמן לומר וי"ל דבהא פליגי הש"ך והתומים. דהש"ך ס"ל כאופן 
לקוח הוא בידי, שאין לו חזקה דהוה שלו מצד זה שהוא מוחזק בו, אבל עכ"פ עכשיו הוא 

. משא"כ התומים 17מוחזק בו, ולכן אם ליכא ראה נאמן במיגו דהחזרתי, שאינו מיגו להוציא
, ובמילא 18ס"ל דגודרות תמיד "עומדים בחזקת מרא קמא", דהיינו שאינו נחשב בחזקתו כלל

 19.אין אומרים מיגו, דהוה מיגו להוציא

ו. ע"פ הנ"ל יש לפרש דברי הר"ן בטוב טעם לפי שיטת התומים, ובהקדים שאלה כללית 
בסוגיין, דהנה ר"נ אמר שהבע"ח נאמן לומר מחיים תפיסנא במיגו דלקוח הוא בידי. ולכאורה 

לו טענה מעולה )שאם יביא מדוע צריך הבע"ח מיגו, הרי הוא מוחזק עכשיו בהשור, ויש 
 עדים שמחיים תפיסנא, מעמידים אותו בידיו(, וא"כ הדין הוא דהממע"ה, ונהמניה בלא מיגו.

כותב: "ובלא מיגו לא מהימן למימר מחיים תפיסנא ליה, דכל טענה  20והנה הרא"ש
שטוען שבא לידו בלי דעת הבעל לאו טענה מעלייתא היא ולא מהימן עלה בלא מיגו, דאית 

 יה לאוקמא ממונא בחזקת מריה".ל

פירוש דמכיון שטענתו "מחיים תפיסנא", אינה "טענה מעלייתא", לכן אף שבפועל הוא 
מוחזק בהשור, אבל מכיון שטענתו אינה טענה מעלייתא )מכיון דהוה שלקחו בלי דעת 

 בעלים( לכן אינו מועיל חזקתו, ואוקמינן השור בחזקת מרא קמא, ואינו נאמן בלי מיגו.

 וי"ל דגם כאן אפשר לפרש בב' האופנים:

                                                 
 ואולי י"ל שב' האופנים תלויים בהבנת חזקת ממון, ו"מוחזק" בכלל, דאפשר לומר בזה ב' אופנים:  16

 א( מצד הנהגה, ד"כאיב לי' כאיבא אזיל לבי אסיא" )ראה נתיבות סע"ה סק"ד(. 
 ב( מצד בירור ש"כל מה שתחת ידו של אדם שלו הוא" )ראה שערי יושר סי' ה'(. 

וה מצד ההנהגה, שייך חזקת ממון גם כשאין בירור של "כל מה שתחת ידו של אדם שלו הוא" כמו וי"ל דאי ה
גודרות )וצ"ל דאעפ"כ מוצאין מידו מצד חזקתו דמרא קמא, ואכ"מ(. משא"כ אי הוה מצד החזקה ש"כל מה 

 שתחת ידו של אדם שלו הוא", בגודרות אינן מוחזק כלל. וראה שערי יושר שם. ועצ"ע.
 דברים העשוים להשאיל ולהשכיר שמפורש בשו"ע שנאמן במיגו דהחזרתי. ע"ד 17
משא"כ דברים העשוים להשאיל ולהשכיר שנחשב כמוחזק, ששם יודעים בודאי שהגיע לרשותך בדעת,  18

 והספק הוא רק אם במכירה או בשאלה, ולכן חזקתו חזקה )אף שאינו ראי' שלקחם(, משא"כ גודרות. ועצ"ע.
כ"פ לשיטת התומים( מחלוקת הר"ן ותוס'. דתוס' בשבעות )מו, ד"ה בטוענו סובר שדברים וי"ל דהוה )ע 19

העשוים להשאיל וכו' וגודרות דין אחד יש בהם )וכמו שמביא התומים "ואמת כי בתו' בשבועות, דף מ"ו ד"ה 
ורש שבגודרות בטוענו כו', משמע דגודרות ודברים העשוי' להשאיל חד דינא אי' להם"(, משא"כ מהר"ן כאן מפ

 אין אומרים מיגו דהחזרתי.
 כתובות שם סי' ג. 20
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א( לעולם השור נחשבת כברשותו ובחזקתו עתה, אלא דמכיון שטענתו היא שתפסה בלי 
רשות, אין חזקתו מועלת להחזיק בהדבר, דאין לנו הבירור דכל מה שתחת ידו של אדם שלו 

 הוא.

שות הבעלים ב( שמכיון שטענתו היא שתפסה בלי דעת הבעל, הוה כאילו זה עדיין בר
 הראשונים, ואין חזקתו עתה נחשבת לכלום.

ועפ"ז לכאורה יוצא, דלאופן הא' מיגו מועיל, דאינו נחשב מיגו להוציא, משא"כ לאופן 
 הב'.

אמנם באמת אינו כן, דאיכא חילוק עיקרי בין הא דגודרות, לנידון דידן. דבגודרות זה 
הר"ן אין שום מיגו מועיל, דשוב אין שאינו נקרא מוחזק הוא מצד עצם החפץ, ולכן לשיטת 

לו טענה דמצדה יהא חזקתו ראי' שהוא שלו. משא"כ כאן זה שאין התופס נחשב מוחזק הוא 
רק מצד טענתו דמחיים תפיסנא, שהטענה אומרת שתפסה בלי דעת בעלים, ולכן אם יש לו 

נאמן. שהרי מיגו, דהיה אפשר לומר טענה שמצד טענה ההיא יהא נחשב כמוחזק, כ"ע מודי ד
מכיון שהיה אפשר לטעון טענה זו, ועל ידו יהא נחשב כמוחזק בהדבר, המיגו נותן לך הכח 

 של אותה הטענה, ונאמן לומר טענה זו ג"כ. 

אמנם בד"א בטענה שמצדה הוא נחשב מוחזק )כלקוח הוא בידי(, משא"כ בטענת 
זרתי "אומרת" ג"כ שהוא "החזרתי", דאף שאם היה טוען כך היה נאמן, מ"מ מכיון שטענת הח

תפסה בלא דעת בעלים )רק שאח"כ החזיר החפץ(, לא נעשה עי"ז כמוחזק בהשור. ולכן אף 
שהיה יכול לטוען החזרתי, ויהא נאמן, מכיון שבפועל ממש הוא טוען מחיים תפיסנא לי', 

 אינו נאמן, דהוה מיגו להוציא, דע"י טענת החזרתי אינו נעשה מוחזק. 

 ו מפרש הר"ן דהנאמנות כאן היא מצד המיגו דהחזרתי, דהוה מיגו להוציא.וי"ל דלהכי אינ

אלא שהר"ן מחדש שמכיון שמצד המיגו דהחזרתי היה אפשר ג"כ לטוען לקוח הוא בידי, 
 לכן נאמן הוא לומר מחיים תפיסנא במיגו דלקוח.

הסתירה ז. ועפ"ז אפשר לבאר הא דר"נ הביא דוקא המיגו דלקוח )ולא החזרתי ולהד"ם(, ו
 שבדברי הר"ן עצמו הנ"ל.

שהרי אף שעפכהנ"ל יוצא דלשיטת הר"ן אינו נאמן במיגו דהחזרתי )ולכן פשוט הוא מה 
שר"נ לא הביאו(, אבל עדיין צ"ע להר"ן מדוע אינו מביא ר"נ המיגו דלהד"ם. דלכאורה גם 

וא"כ  מצד טענה זו, יחשב כמוחזק בהדבר, שהרי הוא סותר הטענה ש"תפסו שלא ברשות",
 צ"ל מדוע לא מביאה ר"נ.

וזה יש לתרץ בב' אופנים. חדא דכאן מיירי בדאיכא עדים דראו שתפסה )סתם(, ובמילא 
 א"א לטעון להד"ם. או דאיכא עדים דראה עכשיו, והיינו שרואים השור עכשיו ברשותו.
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קאי  וי"ל דזהו ב' האופנים שבהר"ן, בחידושיו, ובפירושו על הרי"ף. דבפירושו על הרי"ף
לפי מה שפירש שם שבעצם י"ל דאיכא עדים דתפס )סתם(, ולכן פירוש שאפשר לומר 
דאיירי בדליכא ראה, דא"א לטוען להד"ם מצד עדי התפיסה. משא"כ בחידושיו ששם הוא 

ד"הכי נמי רק עידי תפיסה בלחוד סגי ליה, אלא דאורחא דמילתא נקט,  21מסביר דעת הרי"ף
הדבר, נקט הכי וכו'". דהיינו שאכן אין עדים כלל, ולכן צ"ל משום דרכן של עדים שיודעים 

 דאיכא ראה. 

]ומדיוק גם בזה ששינה מלשון הריטב"א דכתב ד"בלאו הכי נמי איכא מיגו דלא היו 
לא היו דברים ". משא"כ הר"ן מביא רק "דאי בעי אמר דהחזרתי לך דברים מעולם או

 ".[מעולם

e
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ישתבע ביאור מחלוקת הראשונים ב"תיתי ות
 במתא" 

 רטאנקוהת' זאב שמעון שיחי' ב
 דולהגבה בחור בישי

יקדים מחלוקת רש"י  \יקשה מהו סברת מחלקותם \יציע מחלוקת הראשונים \יביא סוגיין
 יסביר עפ"ז מחלוקת הראשונים כאן \ויד רמ"ה בטעמא דכופין לוה לילך לבית הועד

חייבא שבועה בי דינא דרב ביבי א. במכילתין )כתובות פה, א( איתא: "ההיא איתתא דאי
בר אביי, אמר להו ההוא בע''ד, תיתי ותישתבע במתא אפשר דמיכספא ומודיא. אמרה להו, 

רש"י( דכי משתבענא יהבי לי.  -כתבו לי זכוותא )שבאתי לדין ונפטרתי הימנו בשבועתי 
ע במתא", אמר להו רב ביבי בר אביי, כתבו לה". והיינו דנתקבל טענת הבע"ד "תיתי ותישב

 לישתבע במתא. 1וכפו אותה

 ונחלקו הראשונים בהטעם לזה דנתקבל טענת הבע"ד להשביעה במקום אחר:

לדעת הריטב"א סוגיין איירי דוקא כשהיה לה דרך לשם מסיבה אחרת דאז אין הוצאות 
וטרחא וכו', אבל אל"כ אינו יכול לכופה לישתבע בעיר אחרת, דיכולה היא לטעון מה לי ולכל 

חא והוצאת כסף לנסוע לב"ד אחר, וז"ל: "הפירוש הנכון כי דרך היה לה לשם, שאם לא הטר
אלא לענין הדין, שהוא  2כן לא כל הימנו, ואפילו אמר מלוה, שלא אמרו עבד לוה לאיש מלוה

אומר נלך לבית דין חשוב, דרחמנא אמר צדק צדק תרדוף, הלך אחר בית דין יפה, אבל אחר 
א כל הימנו של מלוה לומר שילך וישבע לו במקום אחר. וזה נראה לי שחייבו הלוה שבועה ל

 ברור."

דיש לו למלוה  3דהיינו דאף שיש כלל בידינו ד"עבד לוה לאיש מלוה", ודרשו ע"ז בגמ'
לכוף את הלוה לבוא לדין במקום בבית הועד ]מקום כינוס הרבה תלמידי חכמים, דעדיפא 

ו לדין, אבל אם כבר באו לב"ד אין כח ביד המלוה היא מסתם ב"ד[, מ"מ זהו רק לפני שבא
 להשביע את הלוה במקומו, אא"כ יש לו דרך לשם, וכנ"ל.

                                                 
 .ל שכאן מיירי כשהיא הסכימה ללכת למתא"להעיר מהמאירי שכתב שאין להוכיח מכאן שאפשר לכוף, שי 1
 'ב ז"משלי כ 2
 :סנהדרין לא 3
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, ודוקא 5שיטה אחרת יש לו, וז"ל: "דדינא הכי דמשתבע באתרא דבעי מלוה 4אבל הר"ן
מלוה משום דמעיקרא נמי מצי למכפייה למיזל לבית הועד, דעבד לוה לאיש מלוה, כדאיתא 

פרק זה בורר, הילכך האי נמי נשבעת במקום שרוצה המלוה. אבל נשבעין ונוטלין  בסנהדרין
לא מצי לוה למימר לישתבע במאתי, כיון דמעיקרא לא מצי למכפיה למיזל בהדיה, אלא דן 
בעירו, שלא יוציא מאתים על מנה. ומיהו אי אית ליה דרכא לההוא דוכתא אזיל ואפילו למדי, 

 .כדאיתא התם. הרמב"ן ז"ל"

נמצא לפי דבריו דהא דנתקבל טענת הבע"ד להשביעה במקומו הוא מכח "עבד לוה לאיש 
מלוה", דיד המלוה על העליונה, דכמו שהמלוה יכול לכופו לבוא לדין במקום שהוא רוצה 
]בבית הועד[, עד"ז גם בשכבר באו לדין יש לו להמלוה להשביע את הלוה במקום שהוא 

 רוצה.

פרט שלכאורה דברי הריטב"א הם מילתא בטעמא, דמכיון וצ"ע במאי קמיפלגי. וב
שהטעם דאפשר לכוף ללוה לדון בבית הועד הוא מצד "צדק צדק תרדוף, הלך אחר בית דין 

 יפה", איך אפשר ללמוד משם לנדו"ד.

ב. וי"ל הביאור בזה, דבאמת מצינו ב' טעמים לזה דאפשר למלוה לכוף ללוה לדון בבית 
 הועד:

וז"ל: "התוקף את חבירו בדין לדון כאן, והלה אינו  6הדרין שם( כותבא( היד רמ"ה )סנ
רוצה אלא לילך למקום הועד של חכמים שדינן יפה כופין אותו והולך למקום הועד כדאמר 
בפ' אחד דיני ממונות צדק צדק תרדוף הלך אחר ב"ד יפה". דהיינו שזהו מצד זה שהב"ד של 

 לכופו.הועד יהי' דינם יפה יותר, ולכן אפשר 

ואין  בעל דין קשה ומטריח את חבירו(: "התוקף את חבירו בדיןב( רש"י )ג"ז שם בד"ה 
רוצה חבירו לדון כאן אלא למקום וועד תלמידי חכמים הרבה, שיהא זה בוש מהם". ז.א. דכאן 
מדובר כשהלוה הוא בע"ד קשה ורוצה לדון בהמקום בו הם נמצאים כי יודע הוא שבקל יוכל 

ן אליו המלוה שהוא רוצה ללכת לבית הועד בידעו ששם לא יוכל הלוה להעיז להעיז, וטוע
בפני כל הדיינים ות"ח שבבית הועד, והדין הוא דשומעים לדברי המלוה, ואין שומעין לטענת 

 7.הלוה ד"יוציא מנה על מנה" ]ל"ל להוציא מנה על הנסיעה לבית העד, בכדי שאריוח מנה[

                                                 
 .ן ועוד ראשונים"ה לדעת הרמב"ף, וכ"על הרי 4
ף "ח על הרי"ד ולא האשה. אבל עיין בהגהות הב"עירו של הבע ,"תשתבע במאתי תיתי"נראה לכאורה שגרס  5

 ."במאתין"שם, דגרס 
 .ש"ו(, עיי"ו ה"ם )הל' סנהדרין פ"ד( מפרש כן בדעת הרמב"מ ריש סי' י"והפרישה )חו 6
נה על יוציא מ"ז הוא רק בשטען כן מלוה, אבל אם טבע הלוה את המלוה ללכת לבית הועד והמלוה טוען "וכ 7
 ."עבד לוה לאיש מלוה"הדין עם המלוה משום ד ,"מנה
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והר"ן, דהריטב"א כתב "שהוא אומר נלך לבית דין חשוב, ג. וי"ל שבזה פליגי הריטב"א 
דרחמנא אמר צדק צדק תרדוף, הלך אחר בית דין יפה", מזה נראה דלשיטתו הא דכייפינן לי' 
להלוה אינו בכדי שיתבייש בפניהם אלא מצד זה שבית הועד הדין הוא דין יפה. וסברא זו 

ועכשיו רוצה המלוה להשביע את הלוה שייכת רק בנוגע לדין, אבל אם כבר דנו בב"ד אחרת 
בבית הועד לאו כל כמיניה. ובנוגע לעיננו, הא דכייפינן להאשה לישתבע בעיר אחרת, הוא 
דוקא בשהיה לה דרך לשם, אבל אי לא"ה לא כייפינן לה, דיכולה היא לטעון "יוציא מנה על 

 מנה".

וא בכדי שיתבייש משא"כ לדעת הר"ן י"ל דס"ל כשיטת רש"י דהכח לכפות את הלוה ה
בבית הועד, וא"כ כ"ז דלא אישתבע בב"ד עדיין יש לו להבע"ד לטעון דבב"ד אחרת "אפשר 
דמיכספא ומודיא". ולכן בנידון דידן אפילו אם אין להאשה ]הלוה[ דרך לאותו מקום כופין 

 אותה ללכת לשם, ואינה יכולה לטעון "יוציא מנה על מנה".

e 
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 טענינן מילתא דלא שכיחא

 משנינוב' שיחי ישראל שמעון' הת
 דולהגיבה בחור ביש

יקשה מהו  \יציע מחלוקת הראשונים אי טענינן ליתמי טענה דלא שכיחא \יביא סוגיין
יסביר עפ"ז מחלוקת  \יקדים בב' אופנים בביאור טעמא דטענינן \סברת מחלקותם

 הראשונים כאן

דאפקיד שב מרגניתא  א. במכילתין )כתובות פה, ב עם פרש"י( איתא: "ההוא גברא
דציירי בסדינא )שבע מרגליות צרורות בסדין אחד הפקיד ביד ר' מיאשא( בי רבי מיאשא בר 
בריה דר' יהושע בן לוי, שכיב ר' מיאשא ולא פקיד )לא צוה לאנשי ביתו שחטפתו מיתה(, 

דא אתו לקמיה דר' אמי )לתבוע את היורשין והיורשין אומרים שמא של אבינו היו(, א''ל, ח
דידענא ביה בר' מיאשא בר בריה דר' יהושע בן לוי דלא אמיד )אינו עשיר(, ועוד הא קא יהיב 
סימנא )דאמר בסדין הם צרורות והם שבע(, ולא אמרן אלא דלא רגיל דעייל ונפיק להתם, 

 אבל רגיל דעייל ונפיק להתם, אימא איניש אחרינא אפקיד ואיהו מיחזא חזא".

ענא(: "אע''ג דאילו הוה ר' מיאשא קיים, והוה טעין שלי הוא, ובתוס' )שם ד"ה חדא דיד
היה מהימן אע''ג דלא אמיד, דאימור מציאה אשכח או מתנה נתנו לו. מ''מ לא טענינן ליתמי, 
דמילתא דלא שכיחא היא, כי היכי דלא טענינן להו נאנסו בסוף פרק המוכר את הבית )ב''ב 

 דף ע: ושם(".

רב אמי דהוה של ההוא גברא מפני שלא אמיד וכו', הרי אם  היינו דקשה להו מדוע פסק
ר' מיאשא היה קיים היה יכול לטעון דמציאה היא בידי וכו', ולמה לא טענינן כן להיתומים, 

 כדאמרינן בעלמא דב"ד טוענין ליתומים מה שאביהם היה יכול לטעון מהם.

 ומתרצים דלא אמרינן טענינן במילתא דלא שכיחא.

א )שם ד"ה חדא( חולק על תוס' ומביא משמו של הרמב"ן דטענינן ליתמי אמנם הריטב"
גם טענה דלא שכיחא, וז"ל: "וכיון דאילו הוה אבוהון קיים יכול לומר דידי נינהן, אנן נמי 
טענינן ליורשין, דטוענין ליורש כל מה דמצי טעין אבוהון. ואע"פ דבתוספות אמרו דמלתא 

א לא משמע לן, וכדכתיבנא בפרק הגוזל )ב"ק קיב, א(, דלא שכיח לא טענינן ליורשים, ה
 ובפרק המוכר )ע, ב( בס"ד משמו של הרמב"ן ז"ל".

 וצ"ע במאי קמיפלגי.
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ובעיקר צ"ב בסברת התוס', דלכאורה מסתבר הדבר דטענינן אפילו טענה דאינה שכיחא, 
ליה לחלק  שבפשטות טענינן פירושו דטענינן להיתומים כל מה דמצי אבוהון לטעון, ומנא

 בין טענה לטענה.

 ב. וי"ל דפליגי בטעמא דטענינן, דמצינו בזה ב' אופנים:

א( דהוה משום רחמנות על היתומים. ולמשל, אם הוציא בע"ח שטר על היתומים בחוב 
אביהם, וטוען שלא נפרע עדיין, וכיון שאין היתומים בקיאין בכל הקורות בנכסי אבוהון אינם 

יף הוא א"ל, ואם היה אביהם קיים הוא היה יכול לטעון דמזוייף הוא, יודעים אם שטר זה מזוי
לכן אף שהם אינם יכולים לטעון, אנן טענינן להו דמזוייף הוא, ולא יפרעו עד שיקיים השטר, 
וכמ"ש רש"י )לקמן פז, א ד"ה מנכסים משועבדים( דדין זה הוא מצד "פתח פיך לאלם", היינו 

בר בנכסי אביהם, וב"ד )שהם אביהם של היתומים( מרחמין שהם אלמי, ואין יודעים שום ד
 עליהם ופותחים פיהם ונותנים להם הכח הטענה שהיה לאביהם.

ב( טענינן ליתמי מזוייף וכדו' דאם לא כן "לא שביק מר חיי לכן בריה", דהיינו שאם לא 
אינם  היינו טוענים להם, כל אחד היה יכול לטעון מה שהוא רוצה מהיתומים, והיתומים

יכולים לטעון כלום, ולכן אנן טענינן להו בכדי שאנשים לא ירמה אותם. דהיינו שהפירוש 
ב"טענינן" אינו שנותנים להם את כח הטענה של אביהם, אלא שב"ד טוענים בכדי שלא יהי' 

 רמאות ויצא הדין כדת.

יי לכל וי"ל שבזה פליגי תוס' והרמב"ן. דתוס' לשיטתו דהטעם הוא מצד "לא שביק מר ח
ברי'" שלא יבוא כל אחד ויטעון עליהם כל מה שלבו חפץ ולכן כשהטענה היא טענה שכיחא, 
ומסתבר שכך היה בפועל, טענינן להו, כי חוששין שמא הטוען הוא רמאי וכו'. אבל טענה 
 דאינה שכיחא, כגון הכא ד"מציאה אשכח", לא טענינן להו דמסתבר לומר דהדין עם הטוען.

י"ל שס"ל כדעת רש"י, דהוה מצד פתח פיך לאלם, ובמילא כל טענה משא"כ הרמב"ן 
 שהיה אביהם יכול לטעון טענינן להו, ואין חילוק אם היא שכיחא אי לאו.

e 
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 עצה להפסיד אחרים

 השליח הת' יוסף יצחק שיחי' ליפסקער
 שליח בישיבה גדולה

יתרץ א'  \ייעתיק דברי התוס' בעובדא דקריבתיה דר"נ והקושיות מזה לשיטת רש"
 השאלות ע"פ שינוי לשון רש"י כאן מלעיל נב, ב

במכילתין )כתובות פה, סוע"ב(: "קריבתיה דרב נחמן זבינתה לכתובתה בטובת הנאה, 
איגרשה ושכיבה, אתו קא תבעי לה לברתה, אמר להו רב נחמן ליכא דליסבה לה עצה, תיזיל 

, אזלה אחילתה, אמר רב נחמן ותיחלה לכתובתה דאמה לגבי אבוה, ותירתה מיניה. שמעה
עשינו עצמינו כעורכי הדיינין. מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר, מעיקרא סבר ומבשרך 

 לא תתעלם, ולבסוף סבר אדם חשוב שאני".

ובתוס' )ד"ה תיזיל( הקשה רבינו יצחק דמה הרויחה בכך שתמחול הכתובה, והלא אמרינן 
)ורב נחמן גופיה בתוכם(, גובה הלוקח מן המוחלו לקמן בגמ' שם, דלמאן דדאין דינא דגרמי 

כל החוב שבשטר. והוכיח מזה "דלא מיחייבא מדינא דגרמי אלא דמים שנתנו לה על כתובתה 
ולא כל הכתובה, ונמצא שמרווחת הרבה". והוסיפו התוס', "והשתא לא תיקשה היאך השיאה 

מפסידן לגמרי שהיו מחזירין  רב נחמן עצה להפסיד ממון אחרים בשביל קורבה, שהרי לא היה
 להם מעות שנתנו". אבל סיימו ד"מ"מ קצת יש לגמגם".

אמנם רש"י )ד"ה דמי שטרא( כתב במפורש דלמאן דדאין דינא דגרמי מגבינן כל החוב 
שבשטר ולא רק הדמים שנתנו הלקוחות. וא"כ קושיות התוס' )דמה הרויחה, ואיך השיאה 

 עצה( בתוקפן עומדות.

הראשונה כבר תירצו בראשונים בכמה אופנים )שמדובר בפעוטות, ועוד(,  והנה בקושיא
וכן י"ל לרש"י ג"כ. ובאשר לשאלה השניה, נראה דרש"י נשמר מזה בדיוק לשונו כאן. דהנה, 
סיפור דומה הובא לעיל במסכתין )נב, ב(: "קריביה דר' יוחנן . . אתו לקמיה דר"י, אמר להו 

ורכי הדיינין. מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר, מעיקרא סבר כו' אמר ר"י עשינו עצמינו כע
ומבשרך לא תתעלם ולבסוף סבר אדם חשוב שאני". ובקושיית הגמ' "מעיקרא מאי סבר" 

 כשאמר כן". -כשהשיא עצה". אבל כאן פירש"י "מעיקרא  -פירש"י "מעיקרא 

ון באו הקרובים ומשמע, דישנו חילוק עיקרי בין שני הסיפורים. בעוד שבסיפור הראש
לפני ר"י לבקש עצה, הנה כאן לא אמר רב נחמן לאותה הבת בבירור, אלא "אמר כן", והיא 

" ובמילא "אזלה אחילתה". ואין קושי כ"כ בזה שהשיא רב נחמן עצה, שהרי לא השיא שמעה"
 עצה.



 17 , אוסטרליאלבורןעמ גדולה ישיבה 

ואם תאמר, סו"ס איך אמר רב נחמן כאלו דברים האמורים לגרום הפסד, הרי גם התוס' 
נו לשיטתם ד"קצת יש לגמגם", וכן י"ל הכא, ומה גם שכבר תירצו בראשונים בעוד סיי

 ראה בתוה"ר, ועוד(. ועצ"ע. -אופנים )דהו"ל דבר הגורם לממון ולא ממון ממש 

e 
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 נכסי לטוביההערות קצרות בסוגיית 

 הנ"ל

ש הפוסקים "י בנכסי לטוביה דבמצוה מחמת מיתה עסקינן עפמ"יבאר מה שפירש
יביא  \ם שכתב דבשכיב מרע איירי"יקשה מדברי הרמב \שכיב מרע במקצתבמתנת 

יעיר בשיטה הסוברת  \ם קאי בשיטת התוס'"יתרץ דהרמב \שיטת התוס' בכח לשון נכסי
י ויקשה מפשט "יעתיק תי' תלמידי ר \דקרוב הראוי ליורשו קודם לכל מקרא דטוב שכן

 פ"דאח ויתרץ ב"יקדים ב' השיטות בטעם קדימת ת \הכתוב

כתובות פה, ב: ההוא דאמר להו נכסיי לטוביה, שכיב, אתא טוביה, אמר רבי יוחנן הרי בא 
 טוביה וכו'. ופירש"י )ד"ה ההוא( ד"בצוואת מיתה" עסקינן.

ובהא דלא פירש בפשטות דבשכיב מרע הוי, ביאר בס' ראשית בכורי בהקדים מ"ש הטור 
לא בעיא קנין(, בנותן כל נכסיו. אבל אם  )סי' רנ(: "במה דברים אמורים )שמתנת שכיב מרע

שייר כלום שלא נתן, אז דינו כמתנת בריא ואינה נקנית אלא בקנין". ובהמשך הענין שם: 
"במה דברים אמורים שמתנת שכיב מרע שיש בה שיור אינה נקנית אלא בקנין . . כשנתן 

ך דבריו שהוא סתם ולא פירש מחמת מיתה. אבל אם פירש מחמת מיתה או . . שנראה מתו
 נותן מחמת מיתה . . אפילו אם יש בה שיור נקנית באמירה בלא קנין".

והנה, ההוא דבסוגיין הא קאמר "נכסי לטוביה", דהוא מתנה במקצת, כדאיתא בב"ב )סב, 
א(: "אמר ליה נכסי )מזבננא לך(, אפילו בתי ועבדי". ופירשב"ם )ד"ה ואי(: "אבל מטלטלי 

 הרי שהלשון "נכסי" אינו כולל הכל. לא, עד דא"ל כל נכסיי".

ולפי"ז, אי עסקינן במתנת שכיב מרע, הו"ל מתנה במקצת ובעיא קנין, ולא אישתמיט 
 בסוגיין למימר הכי. ולכן פירש"י דהוה צוואת מיתה, דאז אפילו מתנה במקצת לא בעיא קנין.

נכסי לטוביה אך דא עקא, דברמב"ם )הל' זכיה ומתנה פי"א ה"ב( כתב: "שכיב מרע שאמר 
י"ז וראה בראב"ד שם( שמתנת שכיב מרע -ומת כו'". והרי אף הוא פסק )שם פ"ח הט"ו

 במקצת בעיא קנין אך לא במצוה מחמת מיתה. וא"כ הכא נמי ליבעי קנין.

והביאור בזה בפשטות, דהנה בב"ב שם הקשו התוס' )ד"ה ואי( ממ"ש לקמן שם )קנ, ב(, 
לו מטלטלי בכלל, והיכי נימא דב"נכסי" אין מטלטלי דבאומר ")כל( נכסי לפלניא" דאפי

בכלל. ותירצו )בתירוץ הב'(: "דהתם מיירי במתנה דבעין יפה נותן, והכא במכר". דהיינו, 
 שלדעת התוס' גם "נכסי" כולל הכל במתנה, ורק במכירה אינו כולל הכל.

"אמר לו והרמב"ם בשיטת התוס' אזיל, דבמכירה פסק )הל' מכירה פכ"א הי"ח( דאם 
נכסי, אפילו גנות ופרדסים חוץ מבתי ועבדים, ואם אמר לו כל נכסי אפילו בתים ועבדים וכל 



 19 , אוסטרליאלבורןעמ גדולה ישיבה 

המטלטלין הידועים לו". ובמתנה פסק )הל' זכיה ומתנה פי"א הט"ו( ד"שכיב מרע שאמר 
נכסי לפלוני, נוטל כל המטלטלין וכל הקרקעות וכו'". ]שו"ר דכ"כ בב"ח חו"מ סי' ריח סכ"ג, 

ם סק"ה. וראה במגן גבורים )אישטרושה( סי' נט, משפט צדק )מלמד( ח"ב סי' יא, ש"ך ש
 חיים שאל ח"ב סי' מב אות לד.[ 

ובמילא, בסוגיין דאמר "נכסי" הו"ל מתנה גמורה, וגם שכיב מרע לא בעי קנין במתנה 
 כזו. וק"ל. ]ולהעיר מלח"מ הל' זכיה ומתנה פי"א הט"ו. ואכ"מ.[

 *    *     * 

בסוגיא שם: "אתו שני טוביה, שכן ות"ח ת"ח קודם, קרוב ות"ח ת"ח קודם. איבעיא להלן 
להו שכן וקרוב מאי, ת"ש טוב שכן קרוב מאח רחוק". ונחלקו הראשונים )הובאו גם במאירי 
על אתר ובטור חו"מ סי' רנג( בהך קרוב דת"ח קודם לו, אם הוא דוקא בקרוב שאינו ראוי 

יורשו קודם לת"ח, או דלמא אפילו קרוב הראוי ליורשו ת"ח קודם ליורשו, אבל קרוב הראוי ל
 לו.

ולדעה הא' הקשו תלמידי רבינו יונה )הובאו בשיטמ"ק כאן(, דהרי בגמ' לקמן הוכיחו 
מקרא דטוב שכן קרוב מאח רחוק, והרי האח הוי קרוב הראוי ליורשו ועכ"ז שכן קודם לו, 

ותירצו, "לאו דוקא, אלא להוכחה בעלמא הביא ונימא הכי נמי בת"ח שקודם גם לקרוב כזה. 
אותו, להוכיח שאדם אוהב לשכניו יותר מקרוביו". פי', דכאשר מעריכים קרוב מול שכן, יש 
לתלות דהשכן אוהב יותר ואליו התכוון, אבל לא משום זה נפקיע דין הירושה מהקרוב הראוי 

 ליורשו, ולעולם אם הוא ראוי ליורשו הוא קודם לכל.

טו אי"ז מובן, שהרי המעיין בכתוב שם יווכח דהא דטוב שכן מקרוב הוא חידושא ובפשו
דקרא. דהכתוב מודיענו, שעל אף הקס"ד לידבק בבית אחיך ביום אידך, הנה "רעך ורע אביך 
אל תעזוב . . טוב שכן קרוב מאח רחוק". היינו, שבטבע אוהב אדם לקרוביו יותר משכניו, 

 וא"כ מאי ראי' מייתי מהתם.

והנה, בעיקר הך דינא דקדימת ת"ח לשכן ולקרוב, פירש"י )ד"ה ת"ח קודם( הטעם 
"דמסתמא אדם מצדיק מעשיו לזכות בשעת מיתה", וזכות הוא לו לההנות ת"ח מנכסיו. 
ולפי' זה אתי תירוץ הגמ' בטוב, דעל אף שמטבעו אהב האדם את קרוביו יותר משכניו, הנה 

 ומצד הצדקת מעשיו ודאי נתכוון הוא להשכן.התורה קובעת שטוב השכן מהקרוב, 

אולם הטור )סי' רנג( נחלק ע"ז וס"ל דטעם קדימת הת"ח הוא משום דמסתמא מיקרבא 
ליה דעתו יותר משכניו וקרוביו ]ולכן פסק )הובא גם ברמ"א שם( דאי ברירא לן מילתא 

י י"ל דתלמידי דמיקרבא דעתו לשכן או קרוב, הם קודמים לת"ח. ראה באר הגולה שם[. ואול
ר"י ס"ל דמאחר וכן קבעה התורה דטוב השכן מהקרוב, כן נעשה גם טבע בנ"א, שקרובים 
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לשכיניהם יותר מקרוביהם. רק דבקרוב הראוי ליורשו הוא קודם לכל מחמת דין ירושה. 
 ודו"ק.

e 



 50 , אוסטרליאלבורןעמ גדולה ישיבה 

 ביאור השאלה והאידנא נמי עבדינן הכי

 א' התמימים

יתרץ שהשאלה הוא דהוה לן  \בלוויות כיוםישאל בקושיית הגמ' למנהג הוצאת ס"ת 
 להיזהר שלא לפגוע בכבוד חזקיה

ב"ק יז, א: "ת"ר, וכבוד עשו לו במותו, זה חזקיה מלך יהודה שיצאו לפניו שלשים וששה 
אלף חלוצי כתף, דברי ר' יהודה. א"ל ר' נחמיה, והלא לפני אחאב עשו כן, אלא שהניחו ס"ת 

וב בזה. והאידנא נמי עבדינן הכי, אפוקי מפקינן אנוחי לא על מטתו ואמרו קיים זה מה שכת
מנחינן. ואיבעית אימא, אנוחי נמי מנחינן, קיים לא אמרינן. אמר רבה בר בר חנה הוה אזילנא 

 בהדיה דר' יוחנן . . אמר לן אפילו קיים אמרינן, לימד לא אמרינן".

, הוא דמאחר וגם לפני והנה, פשטות כוונת ר"נ בקושייתו "והלא לפני אחאב עשו כן"
אחאב שהיה רשע, עשו הספד כה גדול, מהו החידוש שעשו כן לחזקיה עד שהדגיש בכתוב 
"וכבוד עשו לו במותו". ולפי"ז, גם קושיית הגמרא "והאידנא נמי עבדינן הכי" היא באותו 

 הרוח, דמאחר וגם עתה נוהגין אנו להביא ס"ת ללויות, מהו החידוש שעשו כן לחזקיה.

א צע"ק, דהרי בשעתו היה זה כבוד גדול לחזקיה מה שלא נעשה לשאר בני אדם, ומה והו
 בכך אם נוהגין כן כיום אם לאו.

]ולהעיר דרש"י העתיק ל' הגמ' "והאידנא מפקינן", ומשמע דאי"ז קושיא אלא הוספה 
בעלמא, דהאידנא נוהגין רק להוציא ולא להניח )ולכאורה הטעם הוא משום כבודו דחזקיה, 

 כמ"ש רש"י לקמן ד"ה כי הוה(. אבל אנן בל' הגמ' עסקינן הכא.[

ולפום ריהטא נראה לומר, דקושיית הגמ' הוא דמכיון ועשו כן לחזקיה תו לית לן למיעבד 
הכי לשום אדם אחר, משום כבודו דחזקיה. וע"ז תירצה דאכן כן הוא, ואנוחי לא מנחינן או 

 קיים לא אמרינן או לימד לא אמרינן. 

e 
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 הלכה
 טעויות בתפלה )גליון(

 הרב ישראל ברוך שיחי' לעבענהאלץ
 ס״ה-כולל מנחם ליובאוויטש ותלמיד בישיבה גדולה תשס״ד -חבר הכולל

יחלק בין תפלה שהוא בגדר  \יביא מקורות שטעויות בתפילה וכה״ג רצויים לפני המקום
 \ללית של מעשיויסביר דזה תלוי גם בהכוונה כ \שבח לתפלה שהוא בקשה ויביא ראיות

 יסיים דבכל אופן צריך לדייק בתפילה ככל אשר ביכולתו 

ד׳(:  ,איתא בשיר השירים רבה )פרשה ב׳ אות ב׳( על פסוק ודגלו עלי אהבה )שיה״ש ב׳
ואיבת, אמר הקב״ה ודלוגו עלי  -אמר ר׳ אחא, עם הארץ שקורא לאהבה איבה, כגון ואהבת 

העץ יוסף שם: והיא מחמת גודל אהבתו ית׳ עלינו,  אהבה וכו׳ )עיי״ש כל הביאור(. ופירש
חביב עליו גם טעותו. אחר שהקב״ה יודע שיצא ממנו בתמימות ובכוונת הלב. כי החשיבות 
בעיני ה׳ הוא רק אם יעבדנו האדם כפי יכלתו. וזהו דילוגו עלי אהבה. ובתנחומא ואתחנן ד׳: 

 אין הקב״ה פוסל תפילת כל ברי׳. 

יהודה החסיד( בסי׳ י״ח: אם יפלא בעיניך על אותן המגמגמין בלשון  ובספר חסידים )לר׳
וקורין לחי״ת ה״א ולשי"ן סמ"ך ולקו"ף טי"ת ולרי"ש דלי"ת, איך מתפללים או איך קוראים 

לא נמצאו מחרפים ומגדפים?  1בתורה ואומרים דבר שבקדושה, כשמגיעים ל"נפשינו חכתה"
וחן לבות אינו שואל כי אם לב האדם אשר יהי׳ אל תתמה על החפץ כי בוראינו אשר הוא ב

תמים עמו, ואחרי שאינו יודע לדבר כענין, מעלה עליו כאילו אומר יפה. וכן אותם הקוראים 
פסוקי דזמרה בקול רם ונעים זמר, ואינם יודעין הפסוקים ואומרים בטעות, תפילתם 

                                                 
  ,לזכות חברי הכולל שיצליחו בשליחותם לחיזוק היהדות ולהפיץ המעיינות חוצה פה במלבורן, ובכל המדינה

 ובכל העולם כולו!
כאן להעיר שחלק מהערה זו כבר נדפס בקובץ הערות שלפנ"ז, שיצא לאור לקראת שבת חזון, ו' מנ"א, ונדפס 

לשלימות הענין. ותודתי רבה לחברי המערכת על עזרתם המרובה. ישלח ה' להם  ותעם מילואים והוספות רב
 הצלחה רבה וכ"ט בגו"ר.

תהילים ל"ג כ'. המקור לזה הוא מגמ' מגילה כ"ד: וברש"י שם "שנראה כאומרים והכיתי" )ר"ל(. עיין בתוס'  1
 אחר בתוס' ב"מ פ"ו ע"א ד"ה אחתיניה. שם ד"ה אין מורידין אותו לפני התיבה, ופי'
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אומר כמה הוא מזמר ו 2וזמירתם מתקבל כריח ניחוח. וגם הקב"ה שמח עליו שמחה גדולה
 לפני לפי דעתו, על זה נאמר ודגלו עלי אהבה כו׳.

וכן מובא בכמה מקומות סיפורים על אלו שטעו בתפלה ובעבודת ה׳ והי׳ זה לרצון לפני 
הקב״ה. וכגון בהמשך ספר חסידים שם: מעשה בכהן אחד שהי' פורש כפיו ואומר וישמדך, 

י שאינו יודע לחתוך האותיות אשר בברכת והי' שם חכם אחד והעבירו מלפני התיבה לפ
כהנים, והראוהו מן השמים לאותו חכם כי אם לא יחזרנו יענש בדבר ע"כ. וכן בסה״ש 

 בנוגע לשמע ישראל. 3לאדמו״ר מהוריי״ץ

]וכן ידועים הרבה סיפורים על התמימות של יהודים שהיו מתפללים ועושים מצוות  
( שנתנו לה׳ הרבה נח״ר, וכמו האמירת תהלים בטעות )ולא בגדר של ״מחרפים ומגדפים״

והמעשה באדם שהיה רועה בהמות ולא היה 6 ,, לחם הפנים5, ״קוקורעקו״4של אשת הצ״צ
 ועוד הרבה סיפורים.[ 7יודע להתפלל

אבל לכאורה יש לחלק בין טעויות בתפלה שהוא לשבח להקב״ה לטעויות בתפלה של 
 בקשה. ובהקדים:

כתב: אין דבר בעולם שיהא לו לאדם אלא בגזירת הקב״ה, חסידים סי׳ תשמ"ח  בספר
שנאמר )עמוס ג', ו'( ״אם תהי׳ רעה בעיר וה׳ לא עשה״, אלא ודאי עשה, לכך צריך אדם 
לבקש רחמים על כל דבר ודבר שיגזור הקב״ה עליו שיתגלגל שיהי׳ לשם שמים. ויזהר אדם 

 .8בבקשתו כיצד יתפלל שלא יכשל בתפלתו

א בפירושו ברית עולם: עמ״ש הרב המפרש, ואפשר שהכוונה שלא יכשל וע"ז כתב החיד״
ומשו״ה הי׳ שם  10שאמרה ״וישב שם עד עולם״ 9בלשון תפלתו כמו שאמרו רז״ל על חנה

                                                 
הטעם ששמח הקב"ה שמחה "עיין פי' יפה ע"ז בפירוש קדמון ]נדפס בספר חסידים דפוס אוצר הפוסקים[:  2

גדולה, הוא שפעמים יש מצוה בלא כוונה ומחשבה, ואין מקום למצוה לחול כיון שאין כוונה רצוי' ומחשבה טובה, 
 . עכ"ל. "ה, למצוה שלא בכוונה ומחשבה, ונמצא המצוה במלואה ובטובהועכשיו מצרף הקב"ה המחשבה טוב

 .402 תרצ״ז עמ' 3
 .251’ , שיחות קודש תשל"ט, ח"ב, ע71’ עיין תורת שלום ע 4
, וגם כ"ק אדמו"ר נשי"ד סיפר סיפור זה 751, ותחילת עמוד 751ח"י אלול, סוף עמוד , ראה ספה"ש תש"א 5

 בהתועדויות.
 ים )לר' משה חגיז(, סי' ר"כ.עיין משנת חכמ 6
 ספר חסידים )הוצאת מקיצי נרדמים, פארמא( סי׳ ה'. 7
ובפירוש מקור חסד )מקורות ציונים ופירושים מאת הרב ראובן מרגליות( על ספר חסידים )מוסד הרב קוק,  8

 ירושלים תשי״ז( כתב: עיין ברכות )לד,ב( המתפלל וטעה כו׳.
 חי״ת כשיגיע לנפשנו חכתה.וכן בסידור יעב״ץ: מ״מ ידגיש ה

 '.הכשנשבע ליתן את שמואל בנה ל 9
 שמואל א א, כ"ב. 10
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והי׳ קובר בניו  13בשי״ן ימנית 12וכיוצא אדם שהי׳ אומר "וחננו בינה והשכל" 11חמישים שנה.
 כמ״ש מורי האריז״ל. עכ״ל.

שהקפידא בזהירות הוא יותר בבקשות, מבתפלה שהוא לשבח  14הנ״לונראה ברור מכל 
, ולכן צריך לדקדק במוצא שפתיו 15להקב״ה. שבבקשה יש להזהר מ״אל תפתח פה לשטן״

 16.אף בנקודות

להיפך לצד הטוב, באחד שהי׳ אומר ״מברך הנשים״ במקום ״השנים״  17וכן מצינו מעשה
 ביטל הגזירה שהיה על הנשים באותה שנה. )ועד״ז ״ומברך נשתנו כנשים הטובות״( ועי״ז

וגם העיר לי ראש הכולל הרה״ג יונתן פסח ג'ונסון שאולי בכל הסיפורים יש לחלק בין 
אלו שנתנו דעתם לשפר לשונם, רק לא עלתה בידם )כמו הסיפור שהבאנו מכ״ק אדמו״ר 

ר לא עלה מהוריי״ץ בסה״ש תרצ״ז באמירת שמע ישראל ש״אולם לומר אחד כפי שצריך לומ
לאלו שפשעו ולא  (18וגם עוד כמה סיפורים שהובאו בספר חקרי מנהגים בידו להתלמד״

  השתדלו לשפר לשונם.

כתב: ״ומיהו ודאי שצריך שכל אשר בכוחו לעשות יעשה,  19יעלזו חסידים ומ"מ, בספר
שילך אצל חכם שילמדנו. ואם לא יכול להתלמד, שתקפה עליו משנתו ודעתו קצרה, או 

                                                 
 שזה נחשב ג"כ עולם. עיין רש"י שמות כ"א ו'.  11
 כנוסח אשכנז. 12
   מלשון שיכול ר"ל )עיין בראשית מ"ג, י"ד(.  13
היזק ל"ע שקרה ממה שכתב בספר חסידים "ויזהר אדם בבקשתו כיצד יתפלל שלא יכשל בתפלתו", וגם מה 14

 .בסיפור שהובא בפירוש ברית עולם
שצריך לדקדק מאד באותיות התפילה, וכמ״ש בשו״ע אדה״ז סי׳  -אבל אין להביא ראי׳ מהימים נוראים  15

תקפ״ב סע׳ ז׳: לחיים אומר בשב״א וכו׳. ובסי׳ תקפ״ד סע׳ ד׳: צריך לומר רוע גזר בנשימה אחת וכו׳, מכיון שכתב 
. ואין  . . אבל בשאר ימות השנה . זה )בסי׳ תקפ״ב ס״ז(: ובימים האלו שהן ימי דין צריך לדקדקרבינו הזקן לאחרי 

 .אנו חוששין וכו׳
אבל צע״ק מעשה שהובא לעיל מספר חסידים שאמר הכהן ״וישמדך״, שהוא לשון כליון עבור אלו  16

 שישמעו, ולמה הראוהו לאותו חכם ״כי אם לא יחזרנו יענשו בדבר״? 
אדר״ת כתב על סיפור זה ״עיין מגילה כד: וצע״ק״. וכן בילקוט מפרשים על ספר חסידים ]דפוס אוצר ובספר 

בשם  זה[ הביא הפוסקים, ולהעיר שהרבה מהפירושים שהבאתי )כמו אדר״ת, פירוש ברית עולם( נדפסו בדפוס
ו לו שלא יעלה" ע"ש. "אבל לענ"ד לא כתב רק בשכבר עלה שלא לביישו, אבל לכתחילה יאמר אפרקסתא דעניא:

והכלל של ]הרי שכל הסיפור הזה הוא רק בדיעבד רק בשביל שלא לבייש אותו, ולא לעשות דבר זה לכתחילה. 
 . [הוא רק במצוה ולא בדבר כזה (רמב״ם הל׳ עדות פ״א ה״ב(במשלי כא, ל )עיין )"אין חכמה ואין תבונה נגד ה׳" 

כ"ח סקמ"ו שלא ישא את כפיו כהן שקורא ח' כה"א, וכתב בא"ר ועיין עוד בשו"ת הרדב"ז סי' שצ"ד ובמג"א ק
 ממנין אותן, וה"ה לקצת מקומות שקורין לחית"ן היה"ן".  -"ומ"מ במקומות שכולן אינן יודעין 

  .14 , וכן הובא בסיפורי חסידים )להרב ש"י זוין( ,מועדים, יו"כ, ע' 55בספר אהל אלימלך )למברג( עמ'  17
 י, ערך "עבודת ה' בתמימות ופשיטות".לר' יוחנן גוראר 18
 הובא ליקוט מדבריו על גליון ספר חסידים )דפוס אוצר הפוסקים( סי׳ י״ח. 19
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מוצא מי שילמדנו, או שאינו מכיר חסרונו, והוא מתפלל או לומד בחיבה, אז יערב לה׳  שאינו
  כריח ניחוח.״

ותפילתנו יקובלו בחסד  21, ״דילוגנו ולגלוגינו״20ויהי רצון שמכיון ד״רחמנא ליבא בעי״
וברחמים לפני אדון כל, והקב״ה יתן שאף במצב של "אם עונינו" הגם שעוינו ופשענו, בכל 

ה׳ יהי׳ עמנו  -של מקום, ואף במצב של ״וחרה״ יהי׳ ״אף ה׳ בכם״  22בנים –אנו בנו" זאת "
 אכי"ר. 23לעזרתנו

e 

                                                 
 סנהדרין קו: 20
 ע״פ המענה לשון. 21
 .הנ"לעיין סיפורי חסידים  22
  מפי הרה״ח ר׳ משה רובין ע״ה )ממאנטריאל(. 23
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 שיטת אדה"ז בדין ערבות

 ווינבערגהלוי השליח הת' מנחם מענדל שיחי' 
 שליח בישיבה גדולה

יקשה ע"ז ששינה אדה"ז בטעם הדין דהוי  \יביא דברי אדה"ז והמקורות בגמ' ופוסקים
יביא שיטת הריטב"א והנמוק"י בדין הוכח תוכיח ויציע לפרש עפ"ז שיטת  \ערבות משום

יציע ג'  \יביא ביאור ה"חקרי הלכות" וידחה דבריו \יכריח דלא ס"ל כשיטתם \רבינו
יתווך עפ"ז שיטת אדה"ז כאופן הג'  \אופנים בהבנת דין ערבות ומצות הוכח תוכיח

מח' הריטב"א ודעמי' עם אדה"ז במצות הוכח יפרש עפ"ז  \דהערבות הוא על האדם עצמו
יבאר עפ"ז מ"ש אדה"ז גבי הא דאין מוחין ביד נשים האוכלות דאינו אלא עד  \תוכיח

 ביהש"מ ולא עד שחשיכה

 ה'( כתב אדה"ז: -א. בשו"ע הרב סי' תרח )סעיף ד

שאוכלות עד בין השמשות ממש והן אינן יודעות שמצוה להוסיף מחול  נשים ד.
אין ממחין בידם אם הוא ידוע שבודאי לא ישמעו לנו ויעשו בזדון דמוטב  על החודש

שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. וכן הדין בכל דבר איסור שאינו מפורש בתורה אלא 
שחכמים למדוהו ממדרש הפסוקים או שהוא קבלה בידם הלכה למשה מסיני או 

אינו יודע האיסור ואף שהן בעצמן אסרו דבר ואדם אחד עובר על דבריהם בשגגה ש
אם יודע לו האיסור לא יקבל ממנו אינו צריך למחות בידו דמוטב שיהיה שוגג ולא 

 יהיה מזיד: 

דבר שאיסורו מפורש בתורה אע"פ שידוע לנו שהחוטא הזה לא יקבל ממנו  אבל ה.
אף אם נודיע לו האיסור אעפ"כ צריך למחות בידו לפי שכל ישראל ערבין זה בזה 

 בידו הוא מוציא את עצמו מהערבות.ה וע"י שמוח

והנה חילוק זה בין דבר המפורש בתורה לשאר איסורים הוא סברת הבעל העיטור בגמ' 
ביצה דף ל ע"א. דאיתא בגמ' שם: "מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין . . לא שנא 

ורייתא לא אמרינן להו ולא מידי דהא תוספת יום הכפורים דאבדאורייתא ולא שנא בדרבנן 
:"כתב בעל העיטור 1". וברא"ש שםהוא ואכלי ושתו עד שחשכה ולא אמרינן להו ולא מידי

דוקא במידי דאתי מדרשא כגון תוספת עינוי דיום הכיפורים אבל במידי דכתיבא באורייתא 
 2 .בהדיא מחינן בהו וענשינן להו עד דפרשי". וכן פסק הרמ"א

                                                 
 סימן ב 1
 בהגהה סעיף ב 2
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נו היכא דספק אי מקבלי כדאמר בסמוך הייאבל בתוס' שבת נה. ד"ה ואע"ג כתב: "
לפניהם מי גלוי אבל היכא דודאי לא מקבלי הנח להם מוטב שיהו שוגגין ואל יהיו מזידין 
כדאמרינן בהמביא כדי יין )ביצה דף ל. ושם( ובפרק שואל )לקמן דף קמה:( גבי תוספת 

ת סה: ד"ה אע"פ( וכן לדעת הסמ"ג )עשין יא( והחינוך מצוה רל"ט והמאירי )יבמו יוה''כ".
 "ואם ברור למוכיח שלא יקבלינו טוב לשתוק". 3וכן מבואר מלשון היראים

והסברת החילוק בין דבר שאיסורו מפורש בהתורה לשאינו מפורש בתורה מבאר הרמ"א 
, "ולא 5"דבר הכתוב בהדיא באורייתא צריך למחות דהא ודאי אינם שוגגים" 4בדרכי משה

. וכן הוא ברשב"א שם: "דע"כ לא אמרו אלא במה שאינו 6ין"שייך לומר מוטב שיהיו שוגג
מבואר מן התורה אלא אתי מדרשא והא לא משמע להו לאינשי וקיל להו ושוגגין ולא מזידין 
אבל אילו אכלן משחשיכה אמרינן ומחינן ומרטינן". היינו שיש חיוב מן התורה להוכיח את 

ורש בתורה מסתמא הוא עושה במזיד. חבירו אם יעשה עבירה במזיד, ובדבר שאיסורו מפ
אבל בשאר איסורים שאינם ידועים לכל כי אינם מפורשים בקרא, אמרינן שמן הסתם הוא 

 עובר בשוגג, ומוטב שיהיו שוגגין. 

אבל אדה"ז כתב שהטעם שדוקא איסור המפורש בתורה צריך למחות הוא "לפי שכל 
 ת עצמו מהערבות". ישראל ערבין זה בזה וע"י שמוחה בידו הוא מוציא א

 7:וקשה

א( והלא זה שכל ישראל ישראל ערבין זה בזה הוא בכל המצות, ולא רק במצות 
המפורשים בתורה. ואפילו במצות מדרבנן מצינו ענין הערבות, וכמו שמצינו גבי ברכות 
המצות )ורוב ברכות מדרבנן הוי( דאע"פ שהמברך בעצמו כבר יצא ידי חובתו, מ"מ מוציא 

ם ידי חובתם מטעם ערבות. וכמ"ש רבינו בעצמו בסי' קס"ז סעיף כ"ג בנוגע לברכת הוא אחרי
המצות "אף מי שאינו מחויב בדבר מפני שכבר יצא ידי חובתו יכול לברך למי שעדיין לא יצא 
ואינו יודע לברך לעצמו כגון לקדש קידוש היום לנשים ועמי הארץ לפי שבמצות שהן חובה, 

 ", ועד"ז איתא בסימן קצ"ז סעיף ו'. כל ישראל ערבים זה בזה

ב( מה שייך דין ערבות לכאן. התוכן של ערבות הוא שכל יהודי ערב על חבירו שיקיים 
מצות ולא יעשה עבירות, ולכאורה אם ברור לו שחבירו לא ישמע אליו אין בו שום תועלת, 

ם זה בזה ועליו "שכל ישראל ערבי 8ובמילא אינו מחויב להוכיח אותו. וכמש"כ רבינו בעצמו

                                                 
 סוף מצוה לז 3
 לבושי שרד סעיף קטן אוכן הובא ב 4
 הרמ"א מעתיק דברים אלו מהרא"ש אבל מילים אלו אינם בהרא"ש שלפנינו. 5
 לשון הלבושי שרד. 6
 כן הקשה האבני נזר בשו"ת שלו יו"ד סי' תס"א סעיף ז עיי"ש.  7
 סי' קצ"ז ס"ו 8
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להציל חבירו מעון", היינו שכל התוכן של הערבות הוא להציל את חבירו שלא יעבור עבירות. 
 אבל אם בודאי לא ישמע אליו אין בו שום חיוב. 

 "מוציא את עצמו מהערבות" גם בלשונו של רבינו צ"ב שכתב שחייב להוכיחו לפי שאז
 ל ערבות בלי קשר אם ישמע לו אם לאו.אע"פ שהוא לא ישמע, כאילו שיש חיוב עצמאי ש

 ב. וממשיך בסעיף ה: 

מקום לא יוכיחנו ברבים אלא פעם אחת אבל לא ירבה בתוכחות ברבים מאחר  ומכל
שברור לו שלא יקבל ממנו ועל זה אמרו כשם שמצוה לאמר דבר הנשמע כך מצוה 

עד  שלא לאמר דבר שאינו נשמע. אבל חייב להוכיחו ביחיד אפילו מאה פעמים
שינזוף בו החוטא שכיון שהודיע לו האיסור והוא עובר עליו בזדון חייב כל אחד 

 .ואחד מישראל להוכיחו שנאמר הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים

והנה מקור דין זה הוא ביבמות )סה:(, "אמר ר' אילעא משום ר' אלעזר בר' שמעון כשם 
ומר דבר שאינו נשמע רבי אבא שמצוה על האדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על אדם שלא ל

  אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך". '[ח' ט משליאומר חובה שנאמר ]

הקשו מהא דאיתא במס' ערכין טז: "עד היכן תוכחה? רב אמר עד הכאה  9ונים שםוהראש
רש"י(. ושמואל אמר עד קללה". מגמ' זו משמע להדיא  -)עד שיקצוף זה ויכה את המוכיח 

שחייב להוכיחו אע"פ שלא ישמע לו. הריטב"א מתרץ דהתם )בערכין( קאי על מי שמוכיח 
קאי על מי שמוכיח "לרבים". והקשה עוד מהא דאיתא "לחבירו" )ליחיד(, והכא )ביבמות( 

א''ל ר' זירא לר' סימון לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא א''ל לא מקבלי מינאי א''ל בשבת "
מוכח שחייב להוכיחם  אע''ג דלא מקבלי לוכחינהו מר דא''ר אחא בר' חנינא מעולם . .",

לא שהיה מכיר בהם שלא ישמעו אע"פ שמוכיח לרבים. ותירץ "התם שלא הוכיחם כלל א
ומשום דאולי ישמעו או משום שלא יהיה להם פתחון פה היה חייב להוכיח לפחות פעם 

 .אחת"

רבים לא". ואינו ליחיד, אבל ב]וראה בנמוק"י שתירץ עד"ז אבל בשינוי הלשון, "התם 
דזה  רבים".ביחיד הכא בברור פירוש דבריו. ובדרכי משה שם מעתיק דברי הנמוק"י "התם 

משמע דמחלק ביחיד גופא אם הוא נמצא במקום שיש שם רבים או במקום פרטי. אבל מדברי 
על שו"ע משמע שהן הרמ"א והן הנמוק"י ס"ל כהריטב"א. וכמוש"כ  10הרמ"א והמפרשים

                                                 
 ריטב"א ונמוק"י, ועוד. 9

חיד לרבים", משבצות זהב, ערוך לנר )יבמות לבוש השרד ס"ק א, משנה ברורה ס"ק ח ד"יש חילוק בין י 10
 שם( "ותירצו בריטב"א ועפ"ז פסק הכי ברמ"א", ועוד.
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בהגהה שם "ואם יודע לא יאמר ברבים להוכיחן )לשון רבים( . . מאחר שלא ישמעו אליו". 
 [11.רבים . . אבל ביחיד חייב להוכיחו"ב וכן בלבוש "לא יוכיחם

ובפשטות ההסברה בזה שאינו חייב להוכיח לרבים אלא פעם אחת הוא לפי שבאמת אין 
לשון יחיד. אלא לפי שאפשר  13"הוכח תוכיח את עמיתיך" 12חיוב תוכחה לרבים, דכתיב

ן שישמעו ולא יחטאו, וגם בכדי שלא יהיה להם פתחון פה מוכיחין אותם פעם אחת מדי
"משום דבציבור מחזיקים החוטאים  14ערבות וכנ"ל. או, כמש"כ בתורה תמימה על הפסוק

 זא"ז שמחזיק ידי עבירה ואם אינם שומעים פעם אחת שוב לא ישמעו".

אבל ברור שאדה"ז לא ס"ל כהנ"ל. דהא כתב "שלא יוכחנו ברבים מאחר שברור שלא 
לא שהוא מחלק בין הוכחת יחיד באופן יקבל )לשון יחיד( ועל זה אמרו כשם שמצוה וכו'". א

פרטי להוכחת יחיד ברבים. וצלה"ב מפני מה מפרש ופוסק אדה"ז באו"א מכל המפרשים 
 הנ"ל.

ג. והנה בחקרי הלכות )ח"א ע' ל"ד( תי' שבאמת סובר רבינו שאין דין ערבות בדרבנן 
לפי שלא רצו  ובדבר שאינו מפורש תורה. והא דמי שכבר יצא יכול להוציא אחרים י"ח הוא

חכמים להחמיר בדבריהם יותר משל תורה, לכן התקינו שיכול להוציא אחרים י"ח, דהא הם 
 אמרו והם אמרו, אבל באמת אי"ז מדין ערבות. 

אבל תי' זה דחוק הוא, חדא דהא רבינו בעצמו כתב דהא דיכול להוציא אחרים י"ח הוא 
 15 .לפי שכל ישראל ערבים זה בזה

ש"כ שחכמים תקנו שאע"פ שכבר יצא מוציא הוא אחרים י"ח לפי ועוד דאפילו לפי מ
שלא רצו להחמיר וכו', אין סברא זו מועלת להדינים דאורייתא דהלכה למשה מסיני או לאלו 

 16.שאינם מפורשים בתורה דבזה אאפ"ל הם אמרו והם אמרו

                                                 
וראה באבני נזר שם שמסופק בשיטת הנמוק"י. ועוד כתב שמשמעות הרמ"א הוא כאדה"ז. אבל לא נראה  11

 כן כבפנים.
 ויקרא י"ט י"ז 12
 חיוב תוכחה לרבים ג"כ. אבל בהגהות מיימוני פ"ו אות ה משמע דהרמב"ם סובר דיש 13
 הערה קיז 14
ודוחק לומר דהא דתקנו שיוכל להוציא אחרים י"ח היינו שחדשו דין ערבות בדבריהם ותקנתם לא היתה  15

 לענין הוכחה.
ועוד דשיטת רוב המפרשים )הובא בשדי חמד מערכת ע' אות כ"ג( הוא שיש ערבות בדרבנן. וכמש"כ בפרי  16

שמסופק רק אם יש ערבות בהלכה למשה מסיני אבל פשיטא ליה שיש ס"ק יז( מגדים )משבצות זהב סי' קסח 
ערבות בדרבנן כי חמורים דברי סופרים וכמ"ש "על פי התורה אשר יורוך" והדין הוא שמי שכבר יצא מוציא 
 אחרים י"ח, עיי"ש. ובברכי יוסף להחיד"א סימן קכ"ד אות ג' הוכיח שכן הוא דעת כו"כ מהראשונים. וכלל הוא

 בידינו דבכל כמה שאפשר אפושי מחלוקת לא אמרינן.
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ם שיש ד. ולכן נ"ל לומר ששיטת רבינו הוא שיש ערבות בדרבנן ג"כ. אלא שאעפ"כ במקו
סברא שלא להוכיחם משום דמוטב יהיו שוגגין, לא משגחינן בהערבות ולא מחינן בהו. אבל 
בדבר שאיסורו מפורש בתורה ישנו ענין מיוחד שמכריע לצד הערבות ובמילא חייבים 

 להוכיח, וכדלקמן.

וביאור הענין י"ל שזה תלוי בהבנת הענין דכל ישראל ערבים זה בזה, ושייכותו עם המצוה 
 הוכח תוכיח, שיש להבין זה בג' אופנים.ד

יש חיוב של ערבות על כל יהודי להשתדל שחבירו יעשה את הטוב והישר ושלא יטה  -א 
מהדרך שסלל לנו התורה לעשות עבירות ח"ו. והיינו דעל האדם מוטל רק חיוב להשתדל 

עשה של בחבירו וכו'. אבל המצות והעבירות גופא של הזולת אינם מוטלים על האדם. וה
הוכח תוכיח הוא רק כשחבירו עובר במזיד ואפשר שישמע לו. ועוד זאת שאם הוא לא מוכיחו 

 מקבל עונש וכדכתיב בהמשך הפסוק "ולא תשא עליו חטא".

חיוב הערבות הוא כנ"ל. אבל העשה של הוכח תוכיח מעמיד חיוב עליו להוכיח את  -ב 
 "הוכח תוכיח" אפילו מאה פעמים. -חבירו העובר במזיד אפילו אם יודע שלא ישמע לו 

הערבות הוא עד כדי כך שכשחבירו עושה היפך הטוב והוא מונע א"ע מלהוכיחו הרי  - ג
החסרון של הזולת הוא גם חסרונו, ויש חיוב מצד עצמו לתקן את זה. והיינו שהמצות 

ברור לו והעבירות גופא של הזולת מוטלים עליו כאילו הם החיובים שלו. ובמילא אפילו אם 
וז"ל,  17שחבירו לא ישמע אליו, עדיין יש עליו חיוב הערבות. וכהמשל שהביא הכלי יקר

"משל משלו בזה במי שקודח בספינה תחתיו צעקו עליו כל אנשי הספינה מה זו אתה עושה, 
השיב להם הלא תחתי אני קודח אמרו לו אם יכנסו המים תחתיך אז תטבע הספינה מכל 

לה אזי נקי הוא ממנו שאין שורת הדין נותן שיסבול אחד בעד חבירו וכל", "ואם אינו מקב
שאינו ברשותו". ומוסיף עליו מצות הוכח תוכיח שאם חבירו עובר במזיד חייב הוא גם משום 

 -מצות עשה להוכיחו אפילו אם לא ישמע אליו, ועוד מוסיף עליו עונש אם אינו מוכיחו 
 "ולא תשא עליו חטא", כנ"ל. 

יש לבאר כל השיטות המובאים הנ"ל )סעיף א(. התוס' ודעמיה סבירא להו ה. ועפ"ז 
כאופן הא' שהן החיוב דערבות, והן המצוה דהוכיח תוכיח אינם חיובים עצמאים אלא הם 
תלויין אם החוטא יקבל תוכחו, ובמילא אם ברור לך שלא יקבל ממנו אין חיוב להוכיחו, 

 דין.ואדרבה מוטב שיהיו שוגגין ואל תהיו מזי

אולם דעת הנמוק"י ]והריטב"א והרמ"א[ הוא כאופן הב' שבמזיד וביחיד יש חיוב להוכיח 
הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים אע"פ שלא יקבל. אבל ברבים שאז אינו מחויב במצות  -

מר אע"פ  לוכחינהוהוכח תוכיח א"צ להוכיח. ולכן הוצרך לפרש הא דמס' שבת דאמר ר' זירא 

                                                 
 עה"פ ד"הוכח תוכיח". 17
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 שמאמעו )שלכאורה אין ערבות ואין חיוב להוכיח( הוא רק מפני ד"שהוא לרבים שלא יש
 ישמעו" או שלא יהיה להם פתחון פה אבל לולא זאת אין ערבות.

ודעת רבינו הוא כאופן הג' שדין הערבות על החיובים של הזולת, הן חיובים דאורייתא 
"פ שברור לו שלא והן חיובים דרבנן, פועל חסרון בהאדם. ולכן חייב להוכיח את חבירו אע

ישמע לו דאין נפק"מ אם ישמע לו אם לאו, שהרי חובו של חבירו מוטל עליו כל זמן שיכול 
 מהערבות.את עצמו  למחות, ומצוה עליו להוכיחו להוציא

אלא שיש לחלק בין מצות המפורשים בתורה לגבי שאר מצות )בין מדאורייתא ובין 
חילול השם, דע"י שאחרים רואים אדם שעובר מדרבנן(, דדוקא במצות המפורשים בתורה יש 

על איסור מפורש בתורה שהיא ידוע לכל ואין מוחה בידו, הרי שם שמים נתחלל. ולכן אף 
דאי משום ערבות לחודא לא היה מחוייב להוכיח משום דאמרינן מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו 

יבו להוכיח את חבירו משום , ומחי18מזידין, מ"מ מכיון שיש כאן חילול השם הר"ז מכריע עליו
 דין הערבות המוטל עליו.

משא"כ אם עובר על איסור שאינו מפורש בתורה )דרשות, הלכה למשה מסיני ודרבנן( 
דמי יימר דידעי עמא דבר שדבר זה אסור, לאו דוקא שיש בזה חילול השם. ולכן אף שישנו 

וטב יהיו שוגגין" מהני לחיוב הערבות )וכנ"ל דאין נפק"מ אם לא ישמע( מ"מ הסברא ד"מ
 לפוטרו מחיובו להוכיח.

דכיון שיש עליו חיוב עצמי של  ועפ"ז יומתק הלשון ד"מוציא את עצמו מהערבות" הנ"ל,
ערבות, עד שזה נעשה ענין הפרטי שלו, ישנו עליו ערבות אפילו אם לא ישמע כנ"ל, ורק ע"י 

 שמוכיח אותו ה"ה מוציא את עצמו מהערבות.

נ"ל בשיטת רבינו בגדר ערבות הוא מפורש בכמה מקומות בהשולחן ובאמת, ביאור ה
ערוך שלו. ומהם: בסימן קס"ז סעי' כג: "לפי שבמצות שהן חובה כל ישראל ערבים זה בזה 
וגם הוא נקרא מחוייב בדבר כשחבירו לא יצא ידי חובתו עדיין". ובסימן קצז סעיף ו: "אבל 

בה עתה אלא חבירו נקרא הוא ג"כ מחוייב בדבר כל שמצוה זו נוהגת בהן אע"פ שלא נתחייב 
 מדין ערבות שכל ישראל ערבים זה בזה". 

ו. וההסברה בזה שרבינו מפרש סוגיית הגמ' ביבמות דקאי על הוכחת יחיד ברבים ולא 
 הוכחה לרבים כהריטב"א והרמ"א הוא:

                                                 
והא דלא הזכיר ענין חילול השם עד סוף ההלכה ולא בתחילת ובעיקר דבריו, י"ל דהרי עיקר החיוב להוכיח  18

הוא מצד הערבות ולא מצד חילול השם, דהערבות מונחת על האדם עצמו, שהוא ערב בדבר, משא"כ בחילול 
שם שאינו מצד האדם אלא מצד החילול, דמכיון שישנו מצב של חילול השם חל עליו חיוב למנוע החילול. אלא ה

 שהחילול בא רק לבטל הטעם דמוטב יהיו שוגגין, ועי"ז ממילא חל עליו החיוב להוכיח.



זה'תשע" – כ"ה אלולקובץ     61 

את  א( השל"ה כתב על פירוש הריטב"א והנמוק"י שהוא תי' דחוק, אבל אינו מסביר 
כוונתו. אבל בערוך לנר למס' יבמות )שם( הציע לבאר דהראי' שהובא בגמ' על זה שמצוה 

שמדובר על הוכחת יחיד. ולכן  שלא לומר דבר שאינו נשמע הוא מהפסוק "אל תוכח לץ"
 כתב רבינו שהגמ' מדובר על הוכחת יחיד ברבים. 

בות הוא שיש חיוב ב( רבינו אזיל לשיטתיה, כמו שביארנו לעיל ששיטת רבינו בער
להוכיח בלא נפק"מ אם חבירו ישמע לו אם לאו. וממקום שבאת אין מקום לחלק בין יחיד 
לרבים בנוגע לחיוב הערבות, בין כך ובין כך חייב הוא להוכיח אע"פ שלא ישמע אליו. הנפ"מ 

ו ביניהם הוא רק בזה שליחיד ישנו גם מצות עשה דהוכח תוכיח )אם חטא במזיד( ולרבים אינ
מחויב אלא מדין ערבות. ולכן מובן שאא"פ לפרש שהמצוה שלא לאמר דבר שאינו נשמע 

 הוא לרבים כי כנ"ל אין סברא לחלק, אלא צ"ל דמדובר במוכיח ליחיד במקום רבים.

ז. ועפ"י כל הנ"ל יש לבאר עוד ענין תמוהה בדברי רבינו. בתחילת סעיף ד כתב "נשים 
. . מוטב שיהיו שוגגין וכו". אבל בגמ' וברמב"ם  משבין השמשות משאוכלות ושותות עד 

". וצ"ב מפני מה משנה הוא מלשון הגמ' והפוסקים הנ"ל. חשיכהובשו"ע איתא "נשים . . עד 
והן אמת שגם הלבוש )ס"ג( הביא לשון זה, אבל עדיין אינו מובן למה נקט רבינו דוקא כלשון 

 הלבוש.

השמשות הוא ספק לילה, וכיון דהכלל הוא וע"פ הנ"ל י"ל בפשטות, דהנה הזמן דבין 
כיוה"כ ממש, וכדמוכח מזה  ביהש"מ נוהגין העולם להחשיב דאורייתא לחומראדספיקא 

שע"פ דין אין אדם יוציא ידי חובת תוספת יוה"כ בהזמן דביהש"מ דכיון דמן הדין היה צריך 
יך להוסיף מקודם לפרוש אז מאכילה וכו' אינה נקראת "תוספת" אלא ה"ה כיוה"כ ממש, וצר

. ועוד זאת דבעיני העולם אין חילוק בין הזמן דביהש"מ להזמן דיוה"כ ממש, דפוק חזי 19לכן
מאי עמא דבר דכל בהכנ"ס מתחילים תפלת כל נדרי כבר מביהש"מ ואין ממתינים לודאי 

 לילה. 

הוא בכדי  ולכן לשיטת רבינו שהטעם שצריכים להוכיח את חבירו בדבר המפורש בתורה
א יהיה חילול השם, אם הנשים אוכלות עד חשכה ממש )גם בהזמן דביהש"מ( יש בזה של

חילול השם ע"י שהן מזלזלות ביוה"כ שאיסורו מפורש בתורה. וא"כ אאפ"ל דהא דאין מוחין 
ביד הנשים הוא עד חשיכה דהר"ז נחשב כאיסורו מפורש בתורה. ובמילא הוצרך רבינו לפרש 

שות, שהיא הזמן דתוספת יו"ט, אין ממחין בידן, דכיון שתוס' שדוקא כשאוכלות עד בין השמ

                                                 
 סי' תר"ח סעיף ב 19
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אמרינן מוטב שיהיו  20יוה"כ אינו מפורש בתורה אלא חכמים למדוהו ממדרש הפסוקים
 21.שוגגין

אבל לפי דעת הרמ"א שהטעם שמוכיחים אותם דוקא באיסור המפורש בתורה הוא לפי 
ודאי שעברו במזיד אין להוכיחם, דאין וכל זמן שאין אנו יודעים ב שאז בודאי עברו במזיד,

כאן שום ערבות, ומוטב שיהיו שוגגין, לא אמרינן דביהש"מ נחשב כאיסור מפורש, דלאו 
דוקא שכל א' יודע שביהש"מ הוא ספק לילה. רק אם ברור לנו כחמה שהן מזידין יהיו חייבים 

 ורייתא.להוכיחם משום הוכח תוכיח, וזה שייך רק משחשיכה דאז הוא יוה"כ מדא

e 

                                                 
 סי' תר"ח סעיף א, ומקורו ביומא פא: 20
אוכלות סמוך לבין השמשות, לא יהיה מזה שום חילול השם, דכיון דאין ובפרט שכאשר אחרים רואים שהן  21

 שיעור לתוספת יוה"כ מי יימר שביטלו דין התוספת, עדיין יש להם זמן להפסיק עוד מעט קודם בין השמשות.
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 פשוטו של מקרא
 כל עוף טהור תאכלו

 יקנשיחי' הכהן גוט ישראלהת' 
 יוסף יצחק ליובאוויטש יתלמיד בישיבת אהל

 יפרש שצ"ל עד"ז גם ברש"י  \יביא פירוש התרגום )והחזקוני( \יקשה על יתור הפסוק

ם בפרשת ראה )יד, יא ואילך( כתיב: "כל צפור טהרה תאכלו. וזה אשר לא תאכלו מה
 הנשר והפרס . . והעטלף. וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו. כל עוף טהור תאכלו".

ולכאורה צריך ביאור בהא דכתיב "כל עוף טהור תאכלו", דלפום ריהטא נראה מיותר 
לגמרי, דלעיל מיני' כתיב "כל צפור טהרה תאכלו", ומה מוסיף בזה. גם צ"ל שינוי הלשון 

 מצפור לעוף.

יונתן בן עוזיאל מתרגם )עה"פ כל עוף(: "כל גובא דכיא תיכלון" )כל ארבה  והנה התרגום
 טהור תאכלו(. 

היינו דכוונת הפסוק אינו כפי שנראה בפשטות שקאי על עופות בכלל, אלא בא לרבות 
 (.1חגבים טהורים שאינו מפורש כאן דמותר לאוכלם )ומפורשים הם בחומש ויקרא

טהור תאכלו; לפי פשוטו להביא חגבים טהורים שלא  וכן הוא בחזקוני וז"ל: "כל עוף
 הזכיר כאן". )ובאבן עזרא: "כל עוף טהור; כארבה(. 

]וזה מתאים עם המשך הכתובים דלפני זה כתיב "וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא 
יאכלו", דקאי על חגבים, וכמ"ש רש"י )שם(, "הם הנמוכים הרוחשים על הארץ, כגון זבובים 

 ים טמאים, הם קרויים שרץ".[וצרעית וחגב

 אמנם רש"י מפרש: "כל עוף טהור תאכלו; ולא את הטמא, בא ליתן עשה על לא תעשה".

ופירוש דבריו בפשטות הוא שאינו בא לרבות משהו שאפשר לאכול, אלא ליתן עשה על 
 אכילת עופות טמאות.

                                                 
 ב"כ-א"א, פסוקים כ"פרק י 1
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 תאכלו(.וא"כ צ"ע לפירושו מה מוסיף פסוק זה על דלעיל מיני' )כל צפור טהור 

וצ"ל דמ"ש רש"י ש"בא ליתן עשה על לא תעשה" היינו הלא תעשה של "וכל שרץ העוף 
 טמא הוא לכם לא יאכלו", ולא על "וזה אשר לא תאכלו מהם" דצפור.

ושוב ראיתי שאכן בספרי )מובא בבאר שדה שם( איתא: "כל עוף טהור תאכל, זו מצות 
 ה".עשה, כל שרץ העוף טמא הוא לכם, מצות לא תעש

דהיינו ש"כל עוף טהור תאכלו", הוא עשה על הלא תעשה של "וכל שרץ העוף טמא הוא 
 לכם לא יאכלו". ופשוט.

]ולא באתי להעיר אלא משום שראיתי בכמה "חומשים מפורשים ומתורגמים" 
 שמפרשים שדברי רש"י קאי על הלא תעשה ד"זה אשר לא תאכלו מהם".[

e 
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 מוקדש

 ולכ"ק אדמו"ר נשיא דורנ

 ם,שלוחיה יםדמילהת–מבניוח"ר רב ה נוויה"ר שיר

 ואנ"ש שיחיו התמימיםכלל בתוככי 

 גאולה האמיתית והשלימהונזכה ל

 תיכף ומיד ממשויוליכנו קוממיות לארצנו 

 

 ע"י ולזכות נדפס

 התלמידים השלוחים

 באקמאן ’שיחיאלימלך 

  הלוי וויינבערג ’שיחימנחם מענדל 

 קיווילענס ’שיחימנחם מענדל 

 טאלער ’שיחימנחם מענדל 

 ליפסקער ’שיחייוסף יצחק 

  לרמן ’שיחימנחם מענדל 

 נפרסטק ’שיחישלמה 

 קונין ’שיחימנחם מענדל 

 קסלמן ’שיחישלמה חיים 

  רפפורט ’שיחימנחם מענדל 

  שולמאן ’שיחי אליהו

  שריף ’שיחידובער  שלום
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 לזכות חתן הבר מצוה

 שכטרשיחי' אברהם זאב הבחור הת' 

 רגל הכנסו לגיל מצותל

 ויה"ר מהשי"ת שיגדל להיות חסיד ירא שמים ולמדן

 כ"ק אדמו"ר נשיא דורנולכרצו"ק ולנח"ר 

 

 נדפס ע"י ולזכות הוריו

 שיחיו דבורה לאהוזוגתו מרת  אריה דניאלהרה"ת ר' הרה"ח 

 שכטר

 

e 
 

 פאגעלמאןשיחיו  שרה עב"ג הכלה מרת שמואל לזכות החתן הרה"ת ר'

 איהם ביום ט' אלוללרגל נישו

 יה"ר מהשי"ת שיזכו להקים בית נאמן בישראל בנין עדי עד

 על יסודי התורה והמצוה

 לאורך ימים ושנים טובות כרצון ולנח"ר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

 

 ע"י ולזכות זקני הכלהנדפס 

 הרה"ג הרה"חראש הישיבה דישיבתנו הק' 

כהן שיחיו שיינא רבקה ורעייתו מרתבנימין גבריאל  הרב
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 גליקע"ה  אברהםבן ר'  מנחם מענדללע"נ ר' 

 נפטר ביום כ"ט לחודש תמוז

 אב השתא-ער"ח מנחם

 

 ע"י ולזכות בנונדפס 

 גליקשיחיו  חיה רייזלוזוגתו מרת  אברהם ברוךהרה"ח הרה"ת הרב 
 ומשפחתם

 

e 

 

 יוסףשיחי' משה חיים לזכות החתן התמים הרב 

 פרלמן' שתחיגולדא והכלה המהוללה מרת 

 לרגל בואם בקשרי השידוכין

 ולזכות יום חתונתם הבעל"ט ביום כ"ז לחודש אלול

 יה"ר מהשי"ת שיבנו בית נאמן בישראל בנין עדי עד

לאורך ימים  על יסודי התוה"מ כרצון ולנח"ר לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
 ושנים טובות

 

 נדפס ע"י ולזכות הוריהם

 יוסףשיחיו  טלגי רותוזוגתו מרת  מרדכי יהודהר' 

 פרלמןשיחיו שרה וזוגתו מרת  אליקום צביהרה"ח הרה"ת ר' 



 נדפס לזכות
 ט דתלמידים השלוחים“קבוצה ל

 לישיבה גדולה 
 ז-ו“תשע‘ה

 

 באקמאן‘ שיחיאלימלך 
 וויינבערגהלוי ‘ שיחימנחם מענדל 

 ליפסקער‘ שיחייוסף יצחק 
 לרמן‘ שיחימנחם מענדל 

 קסלמן‘ שיחישלמה חיים 
 רפפורט‘ שיחימנחם מענדל 

 
 לרגל סיום שליחותם בישיבה גדולה

 
 ר שיצליחו בהמשך שליחותם“ויה

 בכל מקום שהם
 ר נשיא דורנו“ק אדמו“ר לכ“ויזכו לגרום נח


