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ב"ה

פתח דבר
מתוך שבח והודי' להשי"ת הננו מתכבדים להגיש לקהל לומדי התורה
ושוחריה ,תלמידי התמימים ואנ"ש ,קובץ 'הערות תמימים ואנ"ש' (גליון ה' דהאי
שתא) דישיבה גדולה  -מלבורן .אשר הוא ,חידושים ועיונים בכל חלקי התורה .ובגמרא
הם בעיקר על מסכת שבת  -המסכת הנלמדת שנה זו בישיבות חב"ד  -תומכי תמימים
בכל רחבי תבל ,ובפרט על פרק ז' " -כלל גדול".
קובץ זה יוצא לאור לכבוד י"א ניסן הבעל"ט ולקראת חג הפסח ,ויה"ר שקובץ
חידו"ת זה ,יגרום נח"ר רב לכ"ק אדמו"ר ,וגם כאן המקום להודיע שב"ה בנוסף לקובץ
זו – 'תמידים כסדרן' ,הנה לקיים 'מוספין כהלכתן' יגענו לעשות מתנה לכ"ק אדמו"ר
לרגל יום הולדתו  -שהוא 'מתנת בנים' מאת "דעם רבינ'ס קינדער" – תמימים של
תות"ל ובפרט ה"בני בית"  -התלמידים השלוחים ,ויצא לאור עולם קובץ מפואר של
עיונים וביאורים על הגש"פ של רבינו ,הנקראת "כי ישאלך בנך".
ואנו תפילה שתיכף ומיד ממש "יחיש ה' גאולתנו ופדות נפשנו" ויוציאנו
מהגלות הגשמי והרוחני המר הזה ,ונזכה לחזור ולראות באור פני מלך חיים ,וישמיענו
נפלאות מתורתו "תורתו של משיח"" ,תורה חדשה מאיתי תצא" ,במהרה בימינו ממש.
"פותחין בדבר מלכות" –מאן מלכי רבנן ,ובהתאם לזאת הדפסנו בראש
הקובץ מכתב כללי מכ"ק אדמו"ר נשיא דורינו על חג הפסח הבעל"ט וגם בקשר
להמצב עתה בארה"ק תוב"ב.
***

וידוע ומפורסם ,הוראת כ"ק אדמו"ר בריבוי מקומות ,שתלמידי התמימים
ש"תורתן אומנותם" יהגו בתורה עד לאופן ד"לאפשה לה" ,ויעלו חידושיהם על הכתב,
ומזמן לזמן יוציאו קובצי חידושי תורה ,על מנת לעודד ולחזק לימוד התורה ופילפולא
דאורייתא ,מתוך חיות ותענוג .ובהתאם לכך מוציאים אנו לאור גליון זה על מנת לעורר
ולחזק בין כתלי הישיבה ובכל העיר את לימוד התורה בכלל ,ובפרט כתיבת חידושי
תורה .ובמיוחד בנדו"ד ,שאמר הרבי לתלמידים השלוחים לישיבה גדולה מלבורן
ביחידות " -איינעמען אוסטרליא דורך לימוד התורה!"
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הננו בזה להודיע לכל הקהל הקדוש ובפרט לרבנים ויושבי אוהל וכו' בעזהי"ת
יצא לאור קובץ מזמן לזמן .וניתן לכתוב בכל מקצעות תורתינו הק' – עניני דיומא,
בתורת הנגלה ,ובתורת הנסתר ,הלכה ועוד.
ולכן בקשתנו שטוחה ,שיואיל נא בטובם לשלחם אלינו (ראה הכתובת וכו'
לעיל בראש הקובץ ,ותאריך האחרון למסירת ההערות ראה בסוף המפתח) ע"מ שנוכל
לפרסמם בחוברות הבאים בעזהי"ת ,ולזכות בהם את הרבים.
בהזדמנות זו באנו להודות לכל הרבנים החשובים ותלמידי התמימים שהואילו
בטובם למסור לנו את הערותיהם וחידושיהם ,שעמלו ויגעו להעלותם על הכתב.
ובפרט להת' הנעלה והנכבד וכו' שמואל קלמן שי' מייערס שעזר רבות בהוצאת הקובץ.
וזאת למודעי :שעברנו ועבדנו על תוכן ההערות והביאורים עד מקום שידינו
מגעת ,הן בנוגע לתוכן והן בנוגע לטעויות הדפוס ,אך "לא עלינו המלאכה לגמור"
ו"שגיאות מי יבין" .ולתועלת הרבים יגענו להקל על הלומד ,וכתבנו סיכומים וקיצורים
על התוכן של כל ההערות והביאורים ,ויופיעו במפתח בראש הקובץ ,ואנו תקווה
שיועיל למעיינים.
***

ואנו תפילה שנזכה לביאת גואל צדק ו'תורה חדשה מאיתי תצא' ,וכלשון
רש"י (שה"ש א ,ב) "ומובטחים מאתו להופיע עוד עליהם ,לבאר להם סוד טעמי'
ומסתר צפונותיה" ,במהרה בימינו ,אמן.
יום הבהיר י"א ניסן
קי"ב שנה להולדת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
”ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם ה‘“ (תהלים קיג ,ג)
שנת ה'תשע"ד
מלבורן ,אוסטרליא

המערכת

הקובץ הבא י"ל לקראת ל"ג בעומר
המועד האחרון למסירת הערות הוא יום ה' – ח' אייר ,וזריזין מקדימין וכו'.
מבקשים שיכתבו בתורת רבינו

כל מי שרוצה להשתתף במצוה גדולה כזו או להקדיש
הקובצים לעילוי נשמת וכו' נא לפנות לא' מחברי המערכת
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דבר מלכות
פסח
"אראנו נפלאות"
הניסים הגלויים שנתרחשו בתקופה זו  /הניסים שבמגילת אסתר מוסתרים  /נצחון
המלחמה תוך זמן קצר ,האויב שיחרר השבויים  /ר"ת של תהיה שנת אראנו נפלאות ותהיה
ניסים ,ההוראה בהנהגה שמעל הטבע  /חודש ניסן – נס ,הנהגה ניסית בקיום התומ"צ
(מכתב כללי כ"ה אדר ,ה'תנש"א – בלי ההערות בשוה"ג)

ב"ה ,מוצש"ק
כ"ה אדר,אור ליום ג' שהוכפל בו כי טוב
פ' ויקרא אל משה,
ה'תנש"א .ברוקלין ,נ.י.
אל בני ובנות ישראל
בכל מקום שהם
ה' עליהם יחיו,
שלום וברכה!
בבואנו מימי הפורים — ימים של ניסים שהראה הקב"ה "בימים ההם בזמן
הזה" ,ובהתקרבנו אל חג הפסח — שבו אנו חוגגים את החג של "זמן חרותנו" ,ומודים
לה' על הניסים והנפלאות שהראה בעת יציאת מצרים הרי זהו הזמן המתאים להפנות
את מלוא תשומת הלב אל הניסים והנפלאות שאירעו בימינו אלה ,בימים הסמוכים
לפורים שנה זו.
היו אלה ניסים גלויים לא רק לעם ישראל אלא גם לכל העמים ,ועד ש"ראו כל
אפסי ארץ" — הכל ראו את הניסים שהתרחשו בתקופה זו.
הניסים בימי מרדכי ואסתר" ,בימים ההם" ,הוסתרו ,כידוע ,בתוך דרכי הטבע.
רק לאחר שמקשרים את ראשית מלכותו של אחשוורוש עם "בשנת שלש למלכו" ,ועם
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"בשנת שבע למלכותו" ,ועם "חודש ניסן בשנת שתים עשרה "למלכותו" ,ועם
הסעודות שעשתה אסתר"לאחשוורוש ולהמן — כשמחברים את כל האירועים הללו
לרצף אחד ולאחר שמגלים בהתבוננות מעמיקה שכל זה הוא המשך של עניין אחד —
אזי מכירים בזה את יד ה'.
וזו אחת הסיבות שבכל המגילה (שהיא מכ"ד ספרי הקודש) לא מוזכר
(בפירוש) שמו של הקב"ה — משום שגם הנס של פורים התרחש באופן של הסתר
פנים ,כאחד הפירושים בפסוק "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא" — שהדברים
מכוונים לנס של פורים :נס שמלובש ומוסתר בתוך הטבע.
לעומת זאת ,באירועים שקרו בחודשים האחרונים עד (אמצע) חודש אדר,
התרחש נס גדול לטובת בני ישראל ולטובת העולם כולו ,נס גלוי לעיני כל העמים.
***
על פי התנאים הטבעיים של העולם היה צפוי ,שתהיה זו לא רק הכרזת מלחמה
וכיוצא בזה ,אלא שהמלחמה תגרור לתוכה עמים רבים ותתלהט עד כדי מלחמת עולם
ר"ל; אך בפועל ,למעלה מדרך הטבע ,לא זו בלבד שנמנעה מלחמת עולם ,אלא שגם
המלחמה שפרצה — שככה.
בשעה שכל הסימנים הצביעו ,שיש לצפות למלחמה קשה ולהכין צבא גדול
ואדיר ,מצוייד בכלינשק רבים ודווקא מהמתקדמים ביותר — הרי לאחר כל ההכנות,
כפי שנהוג להיערך למלחמה ארוכה שאמורה להתמשך שבועות וחודשים — בא
הניצחון בפועל בתוך זמן קצר ביותר!
הניצחון היה כל כך מופלא ,שהוא מנע לא רק שפיכות דמים רבה בין אומות
העולם (כפי שחששו תחילה) ,אלא הוא אף הביא לידי כך ,שהאוייב ישחרר ,ובצורה
טובה ,חלק משבויי המלחמה ואפילו חלק מאלה שנישבו בעבר.
 יש לנו ציווי והוראה בתורתנו" :אל תפתח פה  -להישמר מדיבורים של"מרה שחורה" – ושמכאן ולהבא יהיו רק בשורות טובות ,בטוב הנראה והנגלה .-
יתירה מזו :אלה היודעים את המתרחש "מאחורי הקלעים" — המודעים
לפרטים חסויים רבים שאינם מגיעים לידי פרסום — משיגים עוד יותר ויותר את פלאי
הניסים והנפלאות בזמן הזה ,בימים האלה.
***
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במשך השנה הזאת — עליה נתנו יהודים את השם והסימן" :היה תהיה שנת
נפלאות אראנו" ,ועוד קודם לכן ,בסיומה של השנה שעברה ,שצויינה עלידי יהודים
בסימן" :היה תהיה שנת ניסים" — הודגש פעמים רבות הקשר לדברים שחז"ל צפו
מראש (בילקוט שמעוני ישעי' רמז תצט) ,על המלחמות שיתרחשו בחלק ההוא של
העולם ,שהן מהסימנים המעידים שמתקרבת הגאולה האמיתית על ידי משיח צדקנו.
ולאור ההתרחשויות והניסים שצויינו לעיל ,צריכה להתחזק עוד יותר ההכרה,
שזהו הזמן של ההכנה הקרובה למילוי ההבטחה "והיתה לה' המלוכה" ,כאשר כל
העמים ישוכנעו ש"יש בעל הבית לבירה זו" ,והכרה זו תביא אותם "לקרוא כולם בשם
ה' לעבדו שכם אחד".
ובפרט ,כאמור ,כאשר מתקרבים לחודש ניסן — מלשון נס — ויותר מכך,
כפי שחז"ל מציינים ,ש"ניסן" (בשני נוני"ן) מצביע על "ניסי ניסים" (ו"נס בתוך נס")
—הרי ודאי שהקב"ה יראה ניסים גדולים עוד יותר.
ובמיוחד כאשר יהודים משתדלים ,שגם התנהגותם היוםיומית בענייני יהדות:
תורה ומצוות — תהיה באופן של "נס" — מרוממת יותר ויותר; שכל אחד ואחת
שיחיו מתעלים ומתרוממים למעלה מהרגליהם עד עתה בלימוד התורה ובהידור בקיום
המצוות ,ועד לאופן של "ניסי ניסים" (לשון רבים) — התעלות למעלה ולמעלה ועוד
יותר למעלה;
כפי שניתנה בזה ההוראה מיד בתחילת ה"סדרה" (מלשון סדר) של השבוע :
"אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" ,עלפי ביאורו ותורתו של אדמו"ר הזקן" :מכם קרבן
לה'" — הקרבן צריך לבוא "מכם" ,מעצמכם — כלומר ,שיהודי נדרש לצאת
מהרגליו וממגבלותיו ולהתמסר לגמרי לקב"ה.
וההתנהגות ה"ניסית" של כל יהודי ,התנהגות באופן של "נפלאות אראנו" —
שהדבר נראה ונגלה לעיני כל — תזרז ותחיש עוד יותר את מילוי היעוד כימי צאתך
מארץ מצרים אראנו נפלאות" ,הקב"ה יקיים את הבטחתו" :מצאתי דוד עבדי בשמן
קדשי משחתיו" ,ותיכף ומיד ממש ,בגאולה האמיתית והשלימה ,על ידי משיח צדקנו.
בכבוד ובברכה להצלחה
ובברכת חג הפסח כשר ושמח
מקום החתימה
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נגלה


שיטת אדה״ז בדין חצי שיעור
הרב בנימין גבריאל הכהן כהן שליט"א
ראש הישיבה

א.
הנה אדה״ז מביא הדין של חצי שיעור בארבע מקומות בשלחנו ,והם:
א) בסי' ש"מ סעי' א' בנוגע לגזיזת שער בשבת ,וז״ל :אבל אם חתכן בכלי
חייב אפי׳ על ב' שערות בלבד ,ועל א' פטור אבל אסור מן התורה כשאר חצי שיעור,
עכ״ל .ועד״ז כתב שם לענין כותב בסעי' ד' עיי״ש.
ב) בסי' תמ"ב סעי' כ"ח בנוגע להחיוב לבער אפי׳ פחות מכזית חמץ ,וז״ל:
גזירה שמא ישכח ויאכל ממנו בפסח ,ויש כאן איסור מן התורה ,שבכל איסורי מאכלות
אפי׳ פחות מכזית אסור מן התורה שנא׳ כל חלב וגו' ,כל לרבות חצי שיעור ,עכ״ל.
ג) בסי' תרי''ב סעי' ט"ז בנוגע לאיסור אכילה ביוה''כ ,וז״ל :אבל לענין איסור,
אפי׳ אכל כל שהוא ושתה כל שהוא הרי עשה איסור מה''ת ,וכך הדין בכל איסורין
שבתורה שנא׳ בהם שיעורין שאפי׳ במשהו מהן יש איסור מן התורה ,עכ״ל.
ד) בריש הל׳ גזלה וגנבה בנוגע לאיסור גזל וז״ל :אסור לגזול או לגנוב כל
שהוא דין תורה וכו׳ ואע״פ שפחות משוה פרוטה אינו נקרא ממון ואין צריך להשיבו,
הרי חצי שיעור אסור מן התורה לכתחילה ,עכ״ל.
ועי' בקו"א לסי' תמ"ב הנ״ל שכותב אדה״ז שם בס"ק י"ז שמ"ש בתשובת
חכם צבי סי׳ פ"ו טעם למה אין ח''ש אסור מן התורה בב"י ובב"י הוא "טעם נכון",
עיי״ש .וכבר דנו (עיי' בקובץ כינוס תורה ,שי"ל ע״י מזכירות כ״ק אדמו״ר זי"ע בשנת
תשכ"ז ,ע' נ''ו ,מאמרו של מו"ר הרה"ג הרה"ח ר' מרדכי ז״ל מענטליק ,שהאריך לבאר
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שנתכוין אדה״ז להחזיק בטעם הראשון של החכ"צ שהוא משום דכל איסור של ח"ש
הוא דוקא במידי דאכילה ,שכן משמע ממ"ש אדה״ז "שבכל איסורי מאכלות כו׳ אסור
מה''ת שנא׳ כל חלב" ,עיי״ש ).אם רצה אדה״ז להסכים עם טעם הראשון של החכ"צ
(שהוא משום הגזה"כ של כל חלב ושייך דוקא במידי דאכילה) או הטעם השני (שהוא
רק במידי דאחשבי' להחצי שיעור ע״י פעולתו) .ובלקו"ש ח"ז ע'  111הע'  63משמע
שנוטה יותר לומר שנתכוין אדה״ז לטעם השני ,עפ"י מ"ש אדה״ז עצמו בהל׳ שבת
והל' גניבה הנ״ל שיש איסור ח"ש גם בכתיבה וגזילה ,עיי״ש .ועיי' ג״כ לקו״ש חל"ט
ע'  181הע'  01שכתב ג״כ שבהכרח לפרש דברי אדה״ז כן (ר"ל שלמרות שהלשון בסי'
תמ''ב לא משמע כן ,מ״מ מ"ש אדה״ז במקומות אחרים מכריח אותנו לומר כן).

ב.
והנה היות שהחלטתו הסופית של כ״ק רבינו בענין זה לא נתברר לי ,ובפרט
עפ"י דבריו המובאים לקמן בביאור שיטת אדה״ז בנוגע לגזל ,לכן ארשה לעצמי להעיר
איזו הערות בענין הנ״ל.
בנוגע למ"ש אדה״ז בסי' תרי"ב הנ״ל "שכן הדין בכל איסורין שבתורה"
)1
שאסורין אפי׳ במשהו ,אין שום סתירה לטעמו הראשון של החכ"צ ,כי שם מדובר
אודות איסור אכילה ביוה"כ ,ולכן מדמה הגמ׳ ביומא ע"ג,ב ענין זה למ"ש ר' יוחנן
בשאר איסורים דח"ש אסור מה''ת ,כי שניהם הם ,לדעת החכ"צ ,רק במידי דאכילה,
וא״כ פשיטא שי"ל שגם אדה״ז כוונתו כן ,ר"ל שבכל איסורי אכילה דוקא יש איסור
של ח"ש.
בנוגע למ"ש אדה״ז שיש ח"ש גם במלאכת שבת מן התורה ,דלכאו׳ לאו מידי
)0
דאכילה היא ,ואיך מתאים זה עם טעמו הראשון של החכ"צ? עיי' בפרמ"ג בפתיחה
להל' שבת (באמצע ד״ה עוד ראוי לדבר) שכתב וז״ל :דודאי מכל חלב הנאמר במ"א
אין ללמוד לאיסורי שבת ונזיר וכדומה ,וכמ״ש ח"צ ז״ל בסי' פ"ו .אלא דבשבת כתיב
לא תעשה כל מלאכה ,במילת כל משמע אפי׳ כל דהוא כו׳ א״כ ח"ש נמי במשמע ,אלא
דאתיא הלכתא לומר דאין עונשין בפחות משיעור ,אבל איסורא ולאו נמי אית בח"ש
וכו׳ עיי״ש בדבריו .ולפי דברי הפרמ"ג אלו כמו שיש גזה"כ בכל מידי דאכילה לאסור
ח"ש כמו״כ הוא בכל מלאכת שבת שיש גזה"כ מיוחדת של לא תעשה כל מלאכה,
ולמה לא נאמר שגם אדה״ז ס״ל כהפרמ"ג בזה ולכן כתב לאסור גזיזת שער אחת או
כתיבת אות אחת מה''ת מדין ח"ש .ואם נקבל שכן הוא דעת אדה״ז ,שפיר יש לפרש
לפי״ז מ"ש בסי' ש"מ הנ״ל "אסור מן התורה כשאר חצי שיעור" שר"ל שאסור מן
התורה לכתוב אות אחת כמו שאסור בכל שאר מלאכת שבת ,שבכולם נאמר לא
תעשה כל מלאכה .ולכן לא הזכיר כאן הדין של ח"ש שבכל איסורין שבתורה (כמו
שהזכיר זה בהל׳ יוה"כ הנ״ל) כיון שאין טעם האזהרה שבשאר איסורים שוה לטעם
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האיסור שבמלאכת שבת ,שלכל אחת מהן (שאר איסורים ושבת) יש קרא מיוחד,
ודו״ק.

ג.
וכ"ז בנוגע למלאכת שבת ,אבל בגניבה וגזילה שאין שם שום קרא לרבות
ח"ש לאיסור היאך נוכל להסביר דברי אדה״ז במ"ש שח"ש אסור מן התורה לכתחילה?
והביאור בזה מובן עפימ"ש בלקו״ש חל"ד ע'  36לחלק בין חיובו של מזיק שהוא משום
ההפסד שהפסיד את חבירו עי"ז שהזיק את נכסיו ,משא״כ איסור גניבה וגזילה שהוא
בזה שנוטל חפץ מרשות חבירו ומכניסו לרשותו ,ואין הדבר תלוי בשוויות החפץ אלא
בעצם הבעלות של חבירו ,עיי״ש .ובהע' ( 08שם) מוסיף שלכן אסור לגזול כל שהוא
מדין תורה ,וכמו שנעתק לקמן (סעי' ד') מדברי אדה״ז ,עיי״ש.
ולכאו׳ דברים אלו תמוהים .והלא אדה״ז כתב בפירוש שהטעם שאסור לגזול
כל שהוא הוא משום חצי שיעור שאסור לכתחילה מה''ת ,והיאך אפשר לפרש דבריו
שהטעם הוא משום שאין האיסור תלוי בשווית החפץ אלא בבעלותו של חבירו ,ומה
שייך להזכיר ענין של חצי שיעור במקום שאין הדבר שייך לשיעורין כלל? אשר מזה
ברור הדבר שלפי פי׳ זה (שאין האיסור שייך לשווית הדבר כלל) צריך לפרש פי׳ אחר
בדברי אדה״ז ,ולומר שאין כוונתו לבאר הטעם שאסור לגזול פחות מש״פ ,אלא
להוכיח מדין ח"ש שגם פחות מש״פ אסור לגזול.
וביאור הדבר ,שאדה״ז ס״ל שכונת הרמב״ם במ"ש ״אסור לגנוב כל שהוא דין
תורה״ ,ולא הזכיר כאן דין חצי שיעור ,ודלא בכמה מקומות אחרים ששם הזכיר
בפירוש הטעם דחצי שיעור (לדוגמא :הל׳ מאכ״א פ״ג ,ה״ו ופ״ד הט״ז ופי״ד ה״ב ,הל׳
שביתת עשור פ״ב ה״ג ,הל׳ שגגות פ״ו ה״ז ,ועוד ועוד) ,הוא משום דבאמת אין איסור
זה משום חצי שיעור אלא מעצם איסור גניבה הוא .וכן נקטו כמה אחרונים ,עיי' בספר
קהילות יעקב להרי"ט אלגזי בתוספות דרבנן אות קל"ז שמביא בשם הכנה"ג בחו"מ
סי׳ שנ"ט דס״ל להרמב״ם דגם הגונב או גוזל פחות מש״פ עובר בלאו דלא תגזול או
לא תגנובו מה''ת .ואם נגיד שכן הוא גם דעת אדה״ז ,וכדמשמע ברור מדברי הלקו״ש
הנ״ל ,צריך לפרש שמ"ש אדה״ז "הרי ח"ש אסור מה''ת לכתחילה" ,אין ר"ל שכאן
אסור משום ח"ש ,כי זה אינו ,כנ״ל דגם פחות מש״פ עוברים על הלאו ממש ,אלא
כוונתו לתרץ הקושיא דהיאך אפשר לומר דאסור לגזול פחות מש״פ כיון שאינו נקרא
ממון ,וא״כ הרי"ז כאילו לא נטל ממנו כלום גם אם נאמר שאין טעם האיסור אלא
משום בעלות של חבירו ,דאם אין כאן ממון גם בעלות אין כאן? וע"ז תירץ אדה״ז
דהרי"ז דומה (וא"ש לשונו של אדה״ז "הרי ח"ש אסור מה''ת") לזה שח"ש אסור
בשאר איסורים ,שגם שם אמרינן דאע"פ שאין עוברין על הלאו אלא בשיעור שלם,
מ״מ גם בפחות משיעור זה הוי זה אותו מהות של איסור ואין השיעור אלא בכמות ולא
באיכות .וכמו שמועלת סברה זאת בשאר מקומות לעשות עכ״פ איסור חדש של ח"ש,
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עד״ז בגזל מועלת סברה זאת לעשות איסור גמור והעברת הלאו גם בפחות מש״פ כיון
דבנידון זה של גזילה אין השיעור והכמות נוגע כלל לעצם יסוד האיסור ,ודלא כבשאר
איסורים .ואולי י״ל שיסוד של דברים אלו נמצא במ"ש המ"מ להל' גניבה פ"א ה"ב,
וז״ל :״ודין פחות מש״פ בממון כדין חצי שיעור באיסורין ,ע״כ .דגם זה ר"ל דאין זה
אלא דמיון בעלמא ובאמת אין דין ח"ש אלא באיסורין ,אלא שהאיסור בגניבה נלמד
ממנו ,ודו״ק.
וע״פ כל הנ״ל מובן השינוי בלשונות של אדה״ז בג' מקומות הנ״ל (כל איסורין
שבתורה ,שאר חצי שיעור ,הרי ח"ש אסור) ,ושפיר י״ל לפי״ז שמ"ש בקו"א להל' פסח
שטעמו של החכם צבי נכון הוא ר"ל הטעם הראשון שלא נאמר האיסור אלא במידי
דאכילה .ונראה שכן הוא ביאור הדברים גם לפי משנתו האחרונה של כ״ק רבינו זי"ע,
וכנ"ל באורך מלקו"ש חל"ד.

ביאור דעת הצ"צ בשיטת הרמב"ם ורש"י בהחופר גומא
השליח הת' מרדכי שי' רובין
שליח בישיבה

א.
מחלוקת דרבינו חננאל והמאירי נגד רש"י לפי האחרונים
איתא במס׳ שבת (ע״ג ,ב) ״והחורש :תנא החורש והחופר והחורץ כולן מלאכה
אחת הן .אמר רב ששת היתה לו גבשושית ונטלה בבית חייב משום בונה בשדה חייב
משום חורש ,אמר רבא היתה לו גומא וטממה בבית חייב משום בונה בשדה משום
חורש ,אמר רבי אבא החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא לעפרה פטור עליה ואפילו
לרבי יהודה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה ה"מ מתקן האי מקלקל
הוא".
ובפשטות הפטור גבי ר' אבא קאי ג"כ הן גבי שדה הן גבי בית ,כמובן מהמשך
הגמ' שכל הבבות בסוגיית מלאכת חורש עד כאן קאי בב' הפטורים הן בשדה והן בבית,
ולכאו' אינו מסתבר לומר שמשום שאמר סתם פטור קאי רק בבית ולא בשדה,
דמדאמר לשון סתם משמע כולל יותר ולא ענין פרטי יותר.
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ועוד יש לומר שנקט גבי פטור לשון סתמית ואינו מחלק בין שדה לבית
משא"כ בב' הבבות דלעיל מיניה שקאי בחיובים ,דגבי חיובים צריך לדעת על איזה
מלאכה חייב ,החילוק דשדה שחייב משום חורש ובית שחייב משום בונה דנפק"מ גבי
התראה ,אבל בפטור למאי נפק"מ לדעת על איזה ענין פטור ,אלא נקט לשון סתם
"פטור".
וכן נקטו המאירי ורבינו חננאל ,וז"ל ר"ח " :אבל האי דחפר מקלקל הוא בין
בבית בין בשדה" ,וגם בלשון המאירי "פטור עלי' שאם בשדה אין כאן חרישה שהרי
נוטל עפר והולך לו ,ואם בבית אין כאן בנין אלא הריסה".
אמנם רש״י מפרש ד״ה פטור עלי׳:״ואין כאן משום בנין בבית דקלקול הוא
ולזריעה נמי לא חזיא אבל אם היה צריך לה חייב משום בונה":
אמנם צריך ביאור בדעת רש"י האם קאי רק בבית דפטור ״דאין כאן שום בנין
בבית דקילקול הוא ולזריעה נמי לא חזיא״ אבל בשדה אכן חייב ,דבשדה החורש חזיא
לזריעה ,ולשונו של רש"י משמע פטור רק בבית ,שכתב" ,ולזריעה נמי לא חזיא"
ובשדה הרי חזיא .וכן נקט השער המלך (הל' יו"ט פ"ב הל' י"ח ד"ה נראה) והראש יוסף
(על אתר) ומבואר ג"כ בס' מנחת אריאל (ע' שעו).
והנה הפנ״י נקט בפשטות (לאו דוקא בשיטת רש״י) ד״ה בגמרא ,״לא חייב
משום חורש אלא בזריעה ובמקום שראוי לזריעה ,אבל כשחורש במקום שאינו ראוי
לזריעה וכו׳״ .וכן משמע מהגמ׳ לקמן (קא,א) דאגם שאינו עומד לזריעה ליכא חיוב
משום ייפוי ארעא .ולכן הכא בסוגיין פטור כך בבית אבל בשדה שמקום שראיו לזריעה
חייב.
ב.
שיטת הרמב"ם לפי המגיד משנה והכסף משנה
ומעתה נבאר ונעיין בשיטת הרמב״ם שכתב (הל׳ שבת פ״א הי״ז) ״כל
המקלקלין פטורין .כיצד הרי שחבל בחבירו או בבהמה דרך השחתה וכן אם קרע בגדים
או שרפן או שבר כלים דרך השחתה הרי זה פטור .חפר גומא ואינו צריך אלא לעפרה
הרי זה מקלקל ופטור אע"פ שעשה מלאכה הואיל וכוונתו לקלקל פטור״.
והמגיד משנה כתב בדעת הרמב״ם ,״מימרא פ׳ כלל גדול (עג ,ב) וטעם קלקול
הוא לר׳ יהודה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב ה״מ מתקן ,היא מקלקל הוא
ע״כ .ומכאן שאם היתה הגומא במקום שאין בו קלקול אע״פ שאינו צריך לה חייב
עליה לדעת רבינו ז״ל שפסק כר״י וזה פשוט״.
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וכן מבאר הכסף משנה וז״ל :״כתב הרמ״ק הל״ל ה״מ בבית אבל בשדה חייב
דהא פסק כר׳ יהודה דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עכ״ל .וי״ל שלא הוצרך
רבינו לפרש כן דמתוך דבריו משמע וכמה שכתב הרב המגיד״.
והנה מצינו שבשיטת הרמב״ם שבשדה הוא חייב וזה שכתב הרמב״ם פטור
הוא בבית ,וכתבו הרב המגיד ״וזה פשוט״ והכסף משנה ״שלא הוצרך רבינו לפרש כן,
דמתוך דבר משמע״ שנקטו כך בפשטות בדעת הרמב״ם.
הנה לכאו׳ מדברי כ״ק אדמו״ר הצ״צ משמע אחרת עכ״פ בשיטת הרמב״ם
ואולי ג״כ ברש״י וכדלקמן.
ג.
שיטת הצ"צ בדעת הרמב"ם שלא כהמ"מ והכס"מ

הנה בחידושי כ״ק אדמו״ר הצ״צ על הש״ס על אתר דן בדעת רש״י ודעת
הרמב״ם בנדו״ד וז״ל :״ובשדה דהוי תיקון לזריעה ,צריך עיון אמאי פטור לרבי יהודה
דמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב .ועיין מגיד משנה פרק א׳ הל׳ י״ז ,נראה דחייב
באמת.
ומה שכתב רש״י בד״ה פטור עליה ,ולזרעיה נמי לא חזי ,יש לומר דהיינו
בבית ,מיהו קשה ,איך אמר סתם פטור ,דמשמע אפילו בשדה.
ומרמב״ם שם יש לומר ,משום דמכוין לקלקל פטור אף אם הוא תיקון לגבי
זריעה ,כיון שמכוין לקלקל ולא לתיקון ,ולא דמי למלאכה שאינה צריכה לגופה דמכוין
לתיקון.
ועיין בפירוש רש״י בביצה פרק קמא (דף ח׳ ע״א) ,ואינו לא בונה ולא חורש״.
עכ״ל הק׳.
ונראה דהצ״צ בתחילה דן בשאלה הנ״ל ואח״כ מביא דעת המגיד משנה
והמשמעות מפשטות לשון רש״י כאן ,אבל אח״כ שואל דקשה לפרש כן ברש"י דא״כ
ד״פטור״ סתם קאמר הגמ׳ ,ומשמע אפי׳ בשדה.
וע״ז מבאר שלומד בהדיא בדעת הרמב״ם שסתם ואמר פטור ולא פירש דוקא
בבית ,אלא אפי׳ בשדה פטור .וכן נראה ג״כ משיטת רש״י במס׳ ביצה שכתב ״ואינו לא
בונה״ (בבית) ולא חורש (בשדה) ומגלה הצ"צ לכאו' ג״כ ברש״י כאן ״ולזריעה נמי לא
חזי״ אינו רק בבית כ״א ג״כ בשדה ובזה עדיין צ"ע ונחזור לרש"י כאן בסוף אות ז'.
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ויש לעיין למה הצ״צ נקט דרך אחרת בדעת הרמב״ם מנושאי כליו המ״מ
והכס״מ.
ד.
העדיפות בשיטת הצ"צ ברמב"ם ע"פ ביאור מח' הרמב"ם והראב"ד במק"א
ויש לומר הביאור בשיטת הצ״צ ברמב״ם ובהקדים מחלוקת הרמב״ם
והראב״ד ,דהרמב״ם כתב (פי״ב מהל׳ שבת ה״א) ״המבעיר כל שהוא חייב .והוא שיהא
צריך לאפר .אבל אם הבעיר דרך השחתה פטור מפני שהוא מקלקל .והמבעיר גדישו
של חבירו או השורף דירתו חייב אע"פ שהוא משחית .מפני שכוונתו להנקם משונאו
והרי נתקררה דעתו ושככה חמתו ונעשה כקורע על מתו או בחמתו שהוא חייב .ובחובל
בחבירו בשעת מריבה שכל אלו מתקנים הן אצל יצרן הרע .וכן המדליק את הנר או את
העצים בין להתחמם בין להאיר הרי זה חייב .המחמם את הברזל כדי לצרפו במים הרי
זה תולדת מבעיר וחייב״.
ובהשגות הראב״ד וז״ל :״כל זה הבל ורעות רוח״ (עכ"פ במהדורת קאפח וגם
ברמב"ם פרנקל ,אמנם במהדרות הישנים לא מצאתי דברי ראב"ד זה ,וראה בסמוך
בשיטת הראב"ד בסוגריים שנראה כמו מהדורת קאפח וכו').
וליתר ביאור ביסוד פלוגתתם היא לעיל (בפ״ח ה״ח) שכתב הרמב״ם ״בד"א
בחובל בבהמה וחיה ועוף וכיוצא בהם .אבל החובל בחבירו אף על פי שנתכוון להזיק
חייב מפני נחת רוחו שהרי נתקררה דעתו ושככה חמתו והרי הוא כמתקן .ואף על פי
שאינו צריך לדם שהוציא ממנו חייב״.
והראב״ד משיג ״כמה נפלאים דבריו ומתמיהין אסופותיו ,שהרי אפי' קריעת
בגדיו אם לא להטיל אימה על אנשי ביתו קראוהו עובד ע"ז (שבת ק"ה) ,וכ"ש חובל
בחבירו (ואפילו) לנקימה"( .ג"כ מהדורת קאפח וגם ברמב"ם פרנקל ,ונראית נוסח
מדויק דכן מעתיק הכסף משנה המובא לקמן לשון ראב"ד זה).
ובאמת יסוד פלוגתם היא ב׳ אופנים בלימוד הגמ׳ שבת (קה,ב) ומפורש
הדברים בכסף משנה שם שמבאר כל השקו"ט בגמ' שם לכמה מהראשונים ומבאר
דעת הרמב"ם שחולק על הראב"ד ,עיי"ש להבין פרטי המחלוקת.
ב' אופנים בגדר של מקלקל באחרונים
והנה האחרונים מבארים (ראה בס' הררי קדם (להגרי״ד סאלאוויצ׳יק) סי׳
ע״ח) ביסוד וביאור פלוגתם ,שיש לפרש הגדר של הפטור דמקלקל בב׳ אופנים.
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יש אופן ללמוד שהוא פטור במעשה הגברא ואפשר שזה נלמד מהא דבעינן
מלאכת מחשבת (וכן משמע מתוס׳ ד״ה מתעסק (עה,א) ״דמקלקל בעלמא לא מיפטר
אלא משום מלאכת מחשבת״) דוקא ובעי כוונה לתיקון ולא לקלקל .ויש עוד אופן,
שהפטור דקלקול הוא מצד חסרון בחפצא של המלאכה ,ולכן לא אזלינן בתר דעתו של
האדם לבד.
ועפ״ז נראה שהרמב״ם לומד כאופן הא׳ ,שהוא פטור מצד מעשה הגברא והכל
תלוי בדעתו של אדם ,וממילא אם בדעתו של אדם הוי תיקון חשיב שפיר מלאכת
מחשבת והוי תיקון ,אפי׳ הקורע וכו׳ ,הנה כל זמן שיש לו נחת רוח במעשיו הוי תיקון.
אמנם הראב״ד ס״ל כאופן הב׳ דהוי חיסרון בגוף החפצא של המלאכה ,ולכן אם לרוב
בנ"א הוי בקורע וכיו״ב קלקול הוא ולא תיקון ,ולא אזלינן בתר דעתו של הגברא במה
שיש לו נחת רוח במעשיו.
ונמצא שהצ״צ לומד בדעת הרמב״ם נגד המגיד משנה והכסף משנה ,וכן
ראיתי בס׳ שער המלך על הרמב״ם (הל׳ יו״ט פ״ב הל׳ י״ח ד״ה נראה) שס"ל כהכס"מ
שכתב ״בשדה דלא הוי מקלקל אלא מתקן דלר״י דס״ל משאצ״ל חייב וכמ״ש מרן
הכסף משנה ז״ל ,וק׳ לר׳ יהודה הא חופר גומא פטור ,היינו דוקא בבית דמקלקל״.
ויש להוסיף שגם בספר מרכבת המשנה על הרמב"ם נשמע כדעת הצ"צ
ברמב"ם:
"כל המקלקלין .עיין במ"מ וכ"מ ולפי מ"ש לעיל בענין מלאכה שאינה צריכה
כלל יש לומר דאפילו בשדה כל שכוונתו לקלקל פטור דומיא דזימר ואינו צריך לעצים
דאין דרך מלאכה בכך וזהו מה שדייק רבנו הואיל וכוונתו לקלקל עיין מ"ש לעיל
באריכות".
וכן הדגיש הצ״צ בכופל לשונו ״משום דמכוין לקלקל פטור אף אם הוא תיקון
לגבי זריעה ,כיון שמכוין לקלקל ולא לתיקון .ובאמת הרמב״ם עצמו כבר דחק בלשונו
להוסיף טעם וסיבה לדבריו ״הואיל וכוונתו לקלקל פטור״ ,וזהו מ"ש המרכבת משנה
הנ״ל ״וזהו מה שדייק רבינו הואיל וכוונתו לקלקל״.
ה.
ביאור דעת הצ"צ בדעת הרמב"ם
ועפ״ז יש לומר בנדו״ד שמובן היטב שיטת הצ״צ בדעת הרמב״ם:
דהרמב״ם דס״ל שאזלינן בתר דעתו של אדם בנוגע לקלקול ותיקון ,ולא רק במעשה
הגשמיות של החפצא של המלאכה כנ״ל ,הרי מבואר היטב שכאן בשאין צריך אלא
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לעפרה ומצד דעתו הגומא עצמה אין בו תיקון כלל לא איכפת לן כלל מקום הגומא
האם בשדה האם בבית ,אף שיש לומר שיש תיקון גבי מעשה הגומא בשדה דיכול
לנטעות בו לאח״ז וכו׳ ,הרי אזלינן בתר דעתו כלפי פטור דקלקול ,וזה שלא כהמ״מ
והכס״מ שלמדו ברמב״ם כאן שיש חילוק בין בית דפטור אבל בשדה חייב.
ובאמת זה מבואר להדיא בלשון הרמב״ם כאן ,שכתב ומוסיף הסברה לאחר
שפסק הדין דפטור ,״אע״פ שעשה מעשה הואיל וכוונתו לקלקל פטור״ .היינו
שמדגיש אף שיש כאן מצד החפצא מלאכה שלמה ״אע״פ שעשה מלאכה״ ,הנה מ״מ
אזלינן בתר דעתו וכוונתו דווקא וכיון ״שכוונתו לקלקל פטור״.
עפ"ז תולה מח' המאירי ותוס' רי"ד בדף קו,א
ובאמת זה דיוק שהרמב״ם נקט ״אע״פ שעשה המלאכה״ ,דהתוס׳ רי״ד לקמן
(קו,א) כתב ״וראיתי מקשים אדרב אבא בפ׳ כלל גדול החופר גומא...ואיך יתחייב
בחובל ומבעיר והלא מקלקל הוא כמו גומא...ולא קשיא ולא מידי דהתם חפירת
הגומא אינה מלאכה" .ואולי ס״ל כהראב״ד דקלקול הוא חיסרון בגוף החפצא של
המלאכה .ועיין מאירי שם דנותן חילוק אחר ולא ס״ל כהתורי"ד ואולי ס״ל כהרמב״ם.
ו.
עפ"ז יישוב לקושיית האחרונים במקום ההלכה ברמב"ם
ויש להוסיף ,דלפי״ז יש ליישב קושיית כמה מהאחרונים על הרמב״ם ,ובלשון
האגלי טל (חורש סק״ב) ״ולפלא בעיני שלא ראיתי להרמב״ם דין חיוב גומא לא בדיני
חורש פ״ח...רק פ״א הלי״ז כתב החופר גומא ואין צריך לעפרה פטור עלי׳ שאינה אלא
מקלקל מבואר דבצריך לה חייב .אך תימה למה לא כתב להדיא במקומו״ ,ועיי״ש
ששקו״ט בביאור הדברים .וגם ברא״ש יוסף הקשה ע״ז והשאיר בצ״ע.
ולפי משנ״ת אתי שפיר בפשטות ,דהכא יש ב׳ מיני הלכות :הלכות חפירה
מדין חורש והל׳ קלקל ,הנה כאן מדגיש הרמב״ם שעשה מלאכה גמורה ולכן מצד הל׳
חרישה שפיר י״ל דחייב ,אמנם מצד הל׳ קלקול פטור דאזלינן בתר כוונתו ודעתו .ולכן
הלכה זו הוא דוקא בפ״א מהל׳ שבת (שעוסקת בכמה דינים כלליים בהל׳ שבת כמו
מלאכה שאינה צריכה לגופה ומלאכה שאינו מתכוין וכן הפטור דמקלקל וכו') ״כל
המקלקלים פטורים״ ולכן דוקא הלכה זו הוא בפ״א ולא בפ״ח ,דמצד הל׳ חורש בפ״ח
היה חייב ,וכיון שלמסקנה הלכה שהוא פטור דהוא דין בהל׳ קלקול דוקא לכן מובן
היטב מקומו.
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ז.
דברי האגלי טל בשיטת הרמב"ם ורש"י ס"ל כהצ"צ
והנה לאחר זמן ראיתי בס׳ אגלי טל (להאבני נזר) שלמד ככ״ק אדמו״ר הצ״צ
בדעת הרמב״ם נגד הכסף משנה ודעימי׳ ,ואח״כ מעתיק לשונם של הה״מ והכס״מ,
כתב ״והנה פשיטא להכ״מ דבשדה אין בן קלקול וחייב .ותמהני שהרי ברש״י מפורש
להיפוך וז״ל ״ואין כאן משום בנין בבית ולזריעה נמי לא חזיא" (ובזה שונה האגלי טל
קצת מהצ״צ ,שהצ״צ כתב בהו״א בדעת רש״י ,שמרש״י זה יש לומר דווקא בבית אלא
דקשה הלשון בגמ׳ ״פטור״ סתם ,ורק בפרש״י בביצה מגלה דעת רש״י שפטור בכל
מקום) .והיינו בשדה לא מחייב משום חורש דלזריעה נמי לא חזיא .וכ״כ בש״ס ביצה
ח׳ ע״א מהא דר׳ אבא וז״ל ״כיון דאינו צריך אלא לעפרה ולא לגומא אין כאן בונה ולא
חורש אלא מקלקל .הרי דגם לגבי חורש דהיינו בשדה חשיב מקלקל.
והטעם בזה ברור שהרי אמרו הי׳ לו גומא וטממה בשדה חייב משום חורש.
ומייתי ראשונים מקרא דישעי׳ כ״ח פסוק כ״ה ,הלוא אם שוה פני' ופי׳ הרד״ק ושוה
פני הניר כדי שיפול הזרע בשוה ,וא״כ בעשיית גומא יקלקל שלא יפול הזרע
בשוה...ותמיהני על הרמ״ך וביותר על הכס״מ שכתב לפשוט מה שכתוב ברש״י
להיפוך״ .עכ״ד ,ועיי״ש בזה שחייב בעשיית גומא בשדה משום חורש ,דדוקא שזרעים
שנותנין בתוך גומא משא״כ גבי חיטין (בשיטה המיוחסת להר״ן קי״ג) והכא שאינו
צריך לגומא אלא לעפרה ודאי פטור אפי' בשדה.״ ע״כ.
ביאור בשיטת רש"י בסוגיין לדעת הצ"צ
ומעתה יש לומר שגם להצ"צ ס"ל ברש"י כאן יש לומר דפטור אף בשדה ,וזה
שכתב "ולזריעה נמי לא חזיא" דלכאו' לא שייך בשדה אלא בבית ,הנה ע"פ דברי
הראשונים הנ"ל דדווקא זורעים בשדה ששוה פני' וע"י עשיית גומא וקלקל שלא יפול
הזרע בשדה הרי שפיר יש לומר שזה שכתב רש"י "ולזריעה נמי לא חזיא" קאי על
הטעם שפטור גם על השדה ,שע"י עשיית הגומא לא חזי לזריעה.
והא דנקט רש"י בד"ה "מקלקל הוא את ביתו"  ,שכתבו אחרים דמזה ג"כ
משמע דהפטור הוא רק בבית ולא כמשנ"ת ,הנה בפשטות יש לומר שכיוון שלדעתו
של רש"י יש קלקול הן בבית והן בשדה ,הרי נקט דבר ההוה ,ואף שביארנו שגם בשדה
הוי קלקול זה לא בכל זרע ממש כמפורש באגלי טל הנ"ל ,וממילא יש עכ"פ פעמים
שאינו קלקל בשדה ולכן נקט דווקא בית דהוא דבר ההוה שתמיד יש קלקול בגומא
בבית ,אבל עדיין ס"ל שייך דפטור בגומא בשדה.
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ונראה דיש לסייע לשיטת הצ״צ בדעת הרמב״ם דס״ל כהאגלי טל וסברותיו
(חלק עכ"פ).
וראה דברי האבני נזר ליישב עוד קשיות ובעיות וגם יועילו לשיטת הצ"צ
בדעת הרמב"ם ורש"י מהמפרשים.1
ח.
שאלה על האגלי טל בביאורו מח' רמב"ם ורש"י
ויש להעיר בדברי האגלי טל כאן (סק״ו) בשיטת רש״י ,שמבאר כל שיטתו
בדעת רש״י מיוסד על "מייתי ראשונים מקרא דישעי׳ כ״ח פסוק כ״ה ,הלוא אם שוה
פני' ופי׳ הרד״ק ושוה פני הניר כדי שיפול הזרע בשוה ,וא״כ בעשיית גומא יקלקל
שלא יפול הזרע בשוה״.
ונראה דסותר את עצמו מרישא לסיפא דבסק״ט מבאר מחלוקת רש״י
והרמב״ם בגדר של מלאכת חורש ,שלאחר שמבאר באריכות שיטת רש״י שהוא לרפויי
ארעא ,מביא שיטת הרמב״ם שחולק ארש״י ,״אבל הרמב״ם פ״ח מה״ש ה״א כתב

1

בשו״ת אבני נזר (או״ח סי׳ ע״ז) משיב ל"ר' שלמה דוד נ"י" שהשיג על דבריו באגלי טל הנ״ל:

א) בסק"ו הקשיתי על הכסף משנה בהא דחופר גומא ואין צריך אלא לעפרה דפטור אפי' לר"י דמקלקל
הוא .וכתב הכסף משנה [פ"א הי"ז] דבשדה אינו מקלקל .ותמהתי דמפורש ברש"י שבת [עג ע"ב] וביצה
[ח ע"א] להיפוך והטעם מקרא דמייתי הראשונים מישעי' כ"ח אם שוה וכו' דשוה טוב לזריעה ממילא
בעושה גומא מקלקל הוא .וכתב כבודך דמכל מקום הוי מתקן דמרפי ארעא .ודחקת ברש"י שבת :
ב) וליתא דמכל מקום קלקול דגומא הוי יותר על התיקון .ואף דבתוס' חולין ח'[ .ד"ה מותר] דבשבת
קלקול יותר על התיקון חייב .היינו במתכוין אל התיקון הזה משום מחשבת כמו שכתבו להדיא .אבל
בעלמא כיון שקלקול יותר על התיקון פטור .והדוחק ברש"י ללא צורך מאחר שבביצה אין מקום לנטות
אנה ואנה :
ג) אך מה שכתבת שבתוספות פסחים (דף מ"ז ע"ב) משמע קצת כהכסף משנה .אמת אמרת שמשמעות
לשונם כך .אך לא מעיקר קושייתם [כי קושייתם גם לרש"י מאחר שהתם חורש ממש .ובעת חרישה לא
עביד גומא ונתחייב למאן דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב ובמה שנוטל אחר כך העפר לא
יפטור] ולא שבקינן דברי רש"י המפורשים בשביל משמעות הלשון בעלמא :
ד) מ"ש לפרש הגמרא בחופר גומא דפטור אפי' לר"י דמקלקל הוא אף דמתקן לגבי עפר .כשאין צריך
לגומא לא הוה בנין כלל .כעין שכתב הרב המגיד [פי"ב ה"ב] בקטימת קיסם .גם אני דברתי מזה .אך
דחיתי דאם כן לא הוה צריך הש"ס בחגיגה [י ע"א] לטעם מלאכת מחשבת .הגם שיש לדחוק בזה .אך
במקום שיש פי' מרווח לא נדחוק :ע"כ.
וכן יש לומר שעד״ז יישב הצ״צ הקושיות וכו׳ מהמפרשים על דעתו בשיטת הרמב״ם ורש״י.
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המנכש בעיקרי אילנות המקרסם עשבים המזרד את השריגים כדי ליפות את הקרקע
הר״ז תולדות חורש .ומבואר דלאו דווקא בדמרפי ארעא אלא כל ליפות את הקרקע
הוא תולדות חורש ודבריו נובעין מהירושלמי דכתב כל להניית קרקע חייב משום
חורש...והוא מקרא בישעי׳ כ״ח פסוק כ״ה שמשמע שם שזה הוא מעניני החרישה
שמכוין בזה את השדה לזריעה ואתיא הכל בפשיטות״ .עכ״ל.
ולכאו׳ תמוה ,שכאן מבא שיטת רש״י ע״פ הפסוק בישעי׳ וכו׳ וצע"ק על
המ"מ והכס"מ בדברי הרמב"ם מדברי רש"י ,ובסק״ט מבאר שיטת הרמב״ם שחולק על
רש״י מיוסד ע״ז .אבל לרבינו הצ״צ לא קשה ,דאינן מוכרח ללמוד מח׳ רש״י והרמב״ם
בגדר חרישה עפ״ז אלא חולקים בענין אחר ושפיר יש לבאר הן הרמב"ם והן רש"י
בנדו"ד ע"פ דברי הראשונים ושיטת המיוחסת להר"ן.
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תורת רבינו


שיעור במאמר ד"ה על כן קראו תשי"ג

*

הרב אלימלך צוויבל שליט"א
משפיע ראשי בישיבת תות"ל מוריסטאון ,ניו דזשערסי

א) הקדמה:
בתורת החסידות הובא כמ"פ השאלה – למה צריך לאור הבל"ג ,והרי בשביל להחיות
ולקיים נבראים באפון גבולי מספיק אור הממלא ,וביאורים שונים בסגנונות שונים
הובא בזה במקומות שונים .ובמאמר זה מבאר עניין וצורך אור הבל"ג ,מנקודת מבט
קצת אחרת .וע"ז הולך וסובב המאמר ,ובמובן מסויים אפשר לומר שזה נקודת
המאמר.
ונקודת העניין :כדי לבטא את הבחירה העצמית של הקב"ה בבנ"י (וכפי שיתבאר באות
ג' דשיעור זה עניין הבחירה העצמית) .כי אף שהבחירה העצמית היא בעצמות ,אך לנו
אין שום ידיעה בעצמות .לאידך מצד אור הממלא – אור שבערך העולמות ,ונבראים
תופסים מקום ,אזי הבחירה אינה עצמית אלא מצד המעלות (וכפי שית' לקמן) ,ורק זה
הי' מתגלה לנבראים ,ואף פעם לא היינו יודעים על הבחירה העצמית .ולכן ברא
והמשיך את אור הסובב – אור הבל"ג ,שלנש"י יש ידיעה בסובב ,ועי"ז נדע ונתחבר
לבחירה העצמית שיש לה' אלינו.
ב) אות ב':
"שהרי גורל הוא (בכלל) בשני דברים שווים" ובהע' " :11אבל שייך גם בדברים שאינם
שווים – אף שאז מחייב השכל שצריך לבחור בזה שהוא טוב יותר – כי לפעמים
מחליט שהרצון שלו יהי' לא כמו שהשכל מחייב אלא כמו שיפול הגורל".

*מתוך שיעור שנמסר בישי"ג .נכתב ע"י השליח הת' מ"מ שוחאט ,על אחריותו בלבד.
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במאמר זה רוצה לבאר את עניין הגורל למע' .ויש להבהיר בזה ,שלמע' לא שייך
המושג של בחירה על סמך מעלות הנבחר ,כי לגבי רוממותו ,הכל שווה ,ומעלות אינם
תופסים מקום כלל ,וכל המעלות שיש לנבראים הם תופסים מקום בעולם הנבראים,
אך לגבי האין סוף של הקב"ה ,הכל שווה .ולכן לכאורא אצל הקב"ה בכלל לא שייך
המושג של גורל ,שעניינו שמצד זה שהדברים שווים ,מטיל גורל ,כי אצלו אין דברים
שאינם שווים ,ויש בהם מעלות ואין דברים ששוים מצ"ע – הכל שווה מצד רוממותו?
ולכן כותב כ"ק אדמו"ר בחצאע"ג שהגורל הוא "בכלל" בדברים שווים ובהערה כותב
ששייך גורל גם כשהדברים אינם שווים ,ורק שלגבי הבוחר זה שווה (כי החליט לא
להסתכל על המעלות) ,כדי להסביר שהמושג גורל לא מחייב שבגלל שהמעלות
שווים ,ואין דרך לבחור ,מטילים גורל ,אלא יש שמטילים גורלות מצד זה שלגביך זה
שווה וכמו"כ בגורל למע' ,המושג גורל אינו מצד זה שדברים אלו שווים מצ"ע ,ולכן
אין לו דרך חוץ מגורל ,אך בד"כ בוחר ע"פ מעלות – כי כהנ"ל לא שייך למע' כנ"ל- ,
אלא מצד זה שלגבי הבוחר – הקב"ה ,זה שווה ,בגלל רוממותו.
ג) אות ג':
"והנה ידוע במעלת הגורל שהוא למעלה (לא רק מהשכל ,אלא) גם מהרצון שלמעלה
משכל"
המונחים "למעלה" ו"למטה" כאן – פירושם יותר קרוב לנפש (למעלה) ויותר רחוק
מהנפש (למטה) .ולדוגמא :נפש וכוחות הנפש .הנפש היא פשוטה והכחות הם ביטויי
הנפש שעל ידה הנפש מתחברת לענינים שמחוץ ממנה .ובזה גופא יש ב' דרגות:
הדרגה בכח כפי שנמצאת בנפש והדרגה בכח שמתקשרת בפועל לעניינם שמחוץ
ממנו .אזי נקרא לדרגא הא' – למעלה – כי היא יותר קרובה לנפש והדרגה הב' בהכח
– למטה – כי פחות מורגש בה הנפש ,ויותר מורגש העניינים שמחוץ ממנו .וכמו"כ
בנוגע לשכל ומדות וכו.
ואי"ז קשור ל"גראב" ו"איידעל" .ולדוג' :הגוף ולבושי הנפש ,אף שלבושי הנפש הינם
יותר רוחניים ועדינים מהגוף ,כפשוט ,אך ביחס להנפש  -הגוף יותר קרוב ,כי א"א
להחליפו ,משא"כ הלבושים.

וה"ה בנדו"ד :שכל ורצון ,כאן שכל נחשב "למטה" ורצון "למעלה" ,כי שכל הוא יותר
רחוק מהנפש ,כי הוא מיוסד על תובנות ועניינים שמחוץ ממנו .משא"כ רצון (אמיתי),
הוא רוצה כי כך הוא רוצה .ולכן במובן של קרוב ורחוק להנפש – רצון הוא יותר קרוב.
ועש"ז נקרא הרצון "למעלה" ושכל "למטה".
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וזה מה שממשיך שגורל הוא למעלה משכל ורצון ,כי גורל למע'( ,כנ"ל באות ב'
דהשיעור) אין פירושו שמצד שהדברים שווים מוכרח לבחור ע"פ גורל ,אלא שמצד
רוממותו הכל שווה ,ודרגא זו בנפש שהוא כ"כ מרומם בעצמו שהכל שווה ,הוא יותר
נעלה – קרוב להנפש ,גם מרצון.
ד) אות ד:
"כי שלימות הכפרה על העניינים שעשו היפך הרצון דתומ"צ הוא כשהמשכת הכפרה
היא מאוא"ס בעל הרצון (שמע' מהרצון דתומ"צ)"
כלשומדים קטע זה בשטחיות ,אפשר לחשוב שהבחירה דתומ"צ הוא רק בדרגת "רצון"
– ששם רוצה בקיום התומ"צ ולכן כשאינו מקיים מצוות זה מרידה ברצונו ,אך
כשמגיעים בעצמו"ה בעל הרצון לא אכפת כל העניין דקיום התומ"צ ולכן נמשך משם
כפרה.
אך כפשוט שזה טעות גדולה וכמ"ש בד"ה נ"ח עת"ר שחס ושלום לומר על הבע"ת
שהזדונות עצמם נהפכים לזכיות אלא קאי רק על הניצוצות שבזדונות ,והטעם ע"ז
בפשטות הוא כי תומ"צ מושרשים בעצמות וכהלשון דתו"ש הידוע "כל המצוות
מתייחסים אל העצמות" ,דהיינו שח"ו לומר שבעצמות ,קיום המצוות אינו נוגע ,ורק
בדרגות יותר נמוכות ,לאחר שהחליט על התהוות העולמות והנבראים ,קבע את
החוקים שעל פיהם יתנהג האדם ,על יסוד הנהגת האדם ,דהיינו שבראותו את
מעשיהם של צדיקים ,נעם לו ובחר בהם ובראותו את מעשיהם של רשעים ,נמאס
בעיניו ושלל מעמו להתנהג בדרכים אלו.
אלא המצוות הינם מושרשים בעצמות .ובעצמות ,נבראים אינם תופסים מקום כלל,
ולכן לא שייך לומר שעל יסוד הנהגת הנבראים ,קבע שמצוות הינם עניינים טובים
ועבירות הינם מאוסים בעיניו .וכל המושג של טעם ,סיבה והגיון כלל לא קיים
כשמדברים על עצמות ,הוא אינו נתפס בהם ולא שייך להגדירו בזה .אלא ההבנה
היחידה שיש במצוות הוא :שכך עצמות בחר ,ש"חפץ במעשיהן של צדיקים" –
בתומ"צ שמתקיימים ע"י היהודי ,ומאס במעשיהן של רשעים – עבירות.
והנה לאור הנ"ל צריך ביאור :מה ההפלאה והמעלה בזה? הרי אדרבא בהגדרה זו
הפחתנו את מעלת המצוות וחומרת העבירות:
כי בשלמא באם היינו אומרים שאת המצוות ה' אוהב ובם בחר כי התבונן בדרכי
הנבראים ונעם לו הנהגה של יושר ואנושיות – כצדקה וגמ"ח וכו .ונמאס בעיניו
הנהגות מושחתות כגזל ורציחה וכו .אזי מובן שכשבחר במצוות ומאס בעבירות – זה
בחירה חזקה ,כי זה על יסוד טעם וסיבה ,אך לפי מה שאנו אומרים כעת ,שהבחירה
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בהמצוות הינה בעצמות ששם הנבראים אינם תופסים מקום כלל ולא שייך לומר
שהנהגה זו הוטבה בעיניו ובהנהגה זו מאס – אלא ההסבר היחידי הוא שכך בחר ,אזי
זה בחירה חלשה ,אין בה שום תוכן?
אך האמת היא ,שאדרבא ,הבחירה הכי חזקה היא שאינה קשורה בטעם .כי כשאדם
רוצה במשהו בגלל מעלותיו ,כמה הוא רוצה אותו? כמה הוא אוהב אותו? כמה
שמעלה זו מחייבת שתרצה בו .וכן כשאדם שונא משהו בגלל החסרון שיש בו ,אזי
כמה הוא שונא אותו? כמה שחסרון זה מחייב שישנאהו .לאידך כשאדם בחר שיאהב
במשהו ,רק כי כך בחר ,אזי כמה הוא אוהב את הדבר? אין סוף! וכמו"כ הוא בשלילה:
כשאדם שונא משהו ,רק כי שונא אותו אזי כמה הוא שונא אותו? אין סוף! כי הבחירה
לא קשורה עם הדבר הנבחר (מעלותיו או חסרונותיו) אלא הבחירה היא בו – בנפשו
של הבוחר .ומכיון שהבחירה לא קשורה עם הדבר הנבחר ,היא אינה תלויה בו ,והיא
אינה נמדדת לפי המעלה והחסרון של הדבר הנבחר – אלא הבחירה היא לגמרי של
הבוחר ולכן אין מי שיגבילה ,זה הביטוי של הנפש בטהרתו – אני רוצה את זה ,אני
שונא את זה .ועוד יותר מכיון שהבחירה היא לגמרי של הבוחר ,היא אינה משתנית
לפי מצבו של הדבר הנבחר ,כי מלכתחילה האהבה לא היתה קשורה בדבר הנאהב אלא
באוהב והשנאה לא היתה קשורה בדבר השנוא אלא בשונא ,ולכן גם אם הדבר ישתנה,
הבחירה לא תשתנה ,כי הבחירה אינה תלויה אלא באדם הבוחר .ובפרט כשמדובר על
עצמות שלא שייך בו שינויים ולא שייך שיתפעל בגלל עניינים שמחוץ לו.
ולכן כשאומרים שהבחירה בהמצוות היא בעצמות ,זה חומרא ,זה לא קולא ,זה מורה
שהבחירה היא עצמית וחזקה .הבחירה היא אין סוף ,ובלתי משתנית.
אך מעתה יוקשה עוד יותר מה שהקשינו למע' :איך נמשך כפרה לאדם ע"י שמגיע
בבעל הרצון ,והרי עצמות בחר בהמצוות ומה יעזור להגיע בבעל הרצון? ואדרבא מצד
עצמות ,כנ"ל ,הבחירה במצוות והשנאה לעבירות זה הכי חזק?
והביאור בזה :היא הנותנת ,היות שבעצמות הבחירה לרצות בתומ"צ ולשנוא בעבירות
היא בחירה עצמית ,לכן דווקא משם אפשר להמשיך כפרה.
והדברים יובנו ע"פ משל מאדם שהביאו לפניו מאכל שבשלוהו צוררי ישראל ,שאע"פ
שבמאכל עצמו אין שום בעי' ,ולא נשתנה מכל מאכל אחר בעולם ,אך היות שזה קשור
בצורה מסויימת עם שנואי נפשו – צוררי ישראל ,זה מגעיל אותו עד כדי כך שאינו
רוצה כל קשר עם מאכל זה.
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דהיינו כשאדם שונא א' בגלל סיבה .וא' זה יתערב עם ב' שאינו בעייתי כלל ,הוא ימאס
בכל התערובת כי א' משניא ומגעיל אותו .ולכן איפה שרק יהי' זכר ושמץ ממנו ,הוא
לא ירצה שום קשר עם זה.
לאידך כשאדם שונא ,מצד בחירתו העצמית ללא שום טעם וסיבה הקשורה עם הדבר
השנוא ,אזי רק את הדבר ההוא שונא ,ובאם דבר זה יתערב עם משהו אחר ,הוא אינו
ימאס בהכל ,כי מלכתחי' דבר זה לא מאס אותו אלא סתם הוא שנא אותו ,ולכן דבר זה
הוא תמיד ישנא ,ואדרבא השנאה כאן היא אין סוף ,והיא הכי חזקה שיכלו להיות ,אך
השנאה היא רק בו ,ולא בשום דבר אחר שמסביבו.
ומעתה ,יובן שפיר זה שמבעל הרצון אפשר להמשיך כפרה ,כי כשמגיעים בדרגא שבה
הבחירה בתומ"צ והשנאה בעבירות היא עניין עצמי ,אזי אע"פ שהשנאה שם לעבירה
שעשה האדם ,היא שנאה נצחית ואין סופית ,אך לאידך השנאה היא רק לזדון עצמו,
שבו השנאה ולא בשום דבר אחר שמסביבו כהניצוץ האלוקי שבתוכו המחייהו או
האדם שעשה את העבירה .ולכן דווקא בדרגא זו אפשר לחלק בין היהודי שעבר את
העבירה ,והעבירה עצמה ,ולהמשיך משם כפרה לאדם שעבר את העבירה.
[ביאור זה האחרון מיוסד על שיחת כ"ק אדמו"ר – לקו"ש ח"ז ויקרא (ג) ,עמ' – 00
 06ובהערות שם.] 2
ה) "הכפרה דפורים היא נעלית יותר מהכפרה דיוהכ"פ"
במק"א מבאר שהמעלה דהכפרה דפורים היא שהכפרה דיוהכ"פ היא מוגבלת ,ורק
מכפרת על דברים מסויימים ,משא"כ הכפרה דפורים ,אינה בהגבלה כלל .אך
במאמרינו מדגיש נקודה אחרת :שהמעלה איננה רק על מה מכפר היום ,אלא באיזה
אופן באה הכפרה ,שביוהכ"פ צריך שהאדם יתעלה – שיעשה תשובה ,שזה מורה
שהדרגא דבעל הרצון לא נמשכה לגמרי ,שלכן עדיין נדרשת עבודת המטה .לאידך
בפורים ל"צ לתשובה כלל ,כי אז הוא עיקר ההמשכה דבחינת בעל הרצון – שבה לא
שייך ונוגע כלל עבודת הנבראים.

2לאריכות יותר בביאור זה ,ראה בשיעורי הגה"ח ר' יואל שי' כהן על מאמר זה (אפשר להוריד
באתר )otzerhachassidus.com:ובשיעוריו על השיחה הנ"ל (את השיעורים על שיחה זו אפשר למצוא
בכתב באתר של ביאורים במאמרי רבינו – )WWW.BIURIM.O22.CO.IL :הערת הכותב.
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"וכל ספרי הנביאם...עתידים להתבטל חוץ ממג"א"...
השליח הת' מנחם מענדל שי' גורארי'
שליח בישיבה

בלקו"ש חכ"ו שיחה לפ' זכור פורים (ע'  )000מביא הרבי מה שכתב הרמב"ם
"כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים ליבטל לימוה"מ חוץ ממגילת אסתר והרי
היא קיימת כחמישה חומשי תורה וכהלכות תושבע"פ שאינן בטלין לעולם".
ומביא מה שכתוב באלשיך (משאת משה למגילת אסתר ט' כ"ח) שהטעם
שמג"א לא תבטל הוא כיוון שכתוב "כתוב זאת בספר" – ובספר קאי על כתיבת
המגילה וכיוון שכתוב בתורה שצריכים לכתוב את המגילה לכן כמו שהתורה היא
נצחית כמו"כ מה שהתורה צוותה לכתוב ג"כ לא תבטל .משא"כ בשאר ספרים נביאים
וכתובים שהתורה לא צוותה לכתוב.
ומקשה הרבי שלכאו' גם כתיבת מלחמת עמלק בנביאים ילפנן ממה שכתוב
(כתוב זאת) זכרון וא"כ גם על זה התורה צוותה לכתוב וא"כ גם מלחמת עמלק
הכתובה בנביאים לא תבטל.
ומסביר הרבי החילוק בין תורה שבכתב לנביאים שדבר שבכתב הוא דבר נצחי
וכמ"ש הראגאטשטווער גאון (מפענח צפונות ה' י"ב) במתפיס בשבועתו של משה
רבינו שחלה השבועה אע"פ שמשה רבינו התיר השבועה כי כיוון שכתוב בתורה ה"ז
דבר נצחי דהיינו שהנצחיות מתבטא לא רק בזה שצריכים לקיים ההוראות התורה
תמיד אלא שזה כאילו שהתורה אומרת עכשיו את הציווים עצמם משא"כ ענין
הנביאים אין בו דין כתיבה אלא רק כדי שיזכרו כותבין אותו ,דהיינו לזכור לקיים
ההוראות שלהם ולא שזה כאלו הציווי הוא עכשיו.
ולפ"ז מסביר הרבי שהנביאים עתידים להתבטל כי כיוון שאין גדרם כתיבה
כתוב אלא זכרון לכן הענין הזה שהציווי נמשך תמיד יתבטל משא"כ התורה שהציווי
עצמו הוא ענין נצחי .ע"כ תוכן השיחה מה שנוגע לעניננו.
אלא שלכאו' קשה לפ"ז למה כתוב שעתידין להתבטל לימוה"מ הלא מאז
שנאמרו לכאו' כבר נתבטלו מלהיות ציווי נצחי.
ובשלמא לפי' האלשיך מובן למה דווקא יתבטלו לימוה"מ שכתב שאפשר
שלימוה"מ לא יצטרכו לספרים כיוון שהכולם ידעו הכל מעצמם ,אבל לפי' פי' הרבי
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שיתבטל הכתב היינו נצחיות הציווי שבהם למה תלוי דווקא בימוה"מ? ואבקש מקוראי
הגליון להאיר בזה.

הלכה ומנהג


נרות בעת התפילה
הרב בנימין גבריאל הכהן כהן שליט"א
ראש הישיבה

ראיתי בזמן האחרון הנהגה חדשה שלא ידעתי מקורה ,והנוהגים כן גם הם לא
יכלו לברר היסוד של מנהגם ,ולכן רציתי להעלות הדבר על הכתב ואולי אחד מן קוראי
הגליון יוכל להפיץ אור על מנהג זה .הנדון הוא בנוגע למי שהוא בעל יארצייט או אבל
ר"ל ויורד לפני התיבה להתפלל ,שאצלנו נוהגים בזה להדליק חמש נרות שידלקו על
העמוד במשך זמן התפילה ,ובכמה בתי כנסיות יש מנינים המתפללים זה אחר זה ודבר
שכיח הוא שבשעה שהבעל תפלה החדש ניגש אל העמוד עדיין דולקות הנרות שהיו
שם בשעת המנין הקדום .ובזה ראיתי שמקפידים הבעלי תפלה לכבות את הנרות
שעדיין דולקים ,ושהודלקו ע״י הבעל תפלה הקדום ,ולחזור ולהדליקם מיד קודם
שמתחילים הם להתפלל .שאלתי מפי כמה שראיתי נוהגין כן מאין באה להם הקפדה
חדשה זאת ולמה להם להטריח א״ע לחנם בזה ,והם לא ידעו להשיב דבר ברור.
לכאורה היסוד להמנהג של חמש נרות הוא מ"ש במנהגי יארצייט הנדפסים
בסה״מ תש״ח ע׳  113וז״ל שם -:בשעת התפילה מדליקין חמשה נרות עיי״ש .ובהערה
( 11שם) מביא וז״ל :כנגד נפש רוח נשמה חי׳ יחידה (משיחות כ"ק מו"ח אדמו״ר
שליט״א) ,עכ״ל .והנה הלשון הנ״ל ״מדליקין חמשה נרות״ אולי ניתן להתפרש שעצם
מעשה ההדלקה היא (לכה״פ חלק מ) הענין שבנרות אלו .ועיי' לשון הרמב״ם (הל׳
שבת פ״ה ה״א) -:הדלקת נר בשבת כו׳ מדליק כו׳ אלא חובה ,ואחד אנשים ואחד נשים
חייבין להיות בבתיהן נר דלוק בשבת ,ע״כ .וכן לקמן (פ״ל ה״ה) ויהי׳ נר דלוק כו׳ ,ע״כ.
משמע שיש חובה לעשות מעשה ההדלקה וגם חוב בשביל הנפעל שיהי׳ נר דלוק.
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ועיי' הלשון בשו״ע אדה״ז (סי׳ רס״ג סעי' א׳) ״שיהי׳ לכל אדם נר דולק בשבת״
משמע שהמצוה היא על הנפעל .ועיי' מ"ש לקמן (שם סעי' י״א בסוגריים) ״שעיקר
מצות הדלקת נר שבת אינה ההדלקה בלבד אלא ההנאה ותשמיש לאורה היא עיקר
המצוה ,אלא שההדלקה היא התחלה והכנכה למצוה זו״ ,עיי״ש .שמלשון זה משמע
קצת שעצם מעשה ההדלקה היא ג״כ מצוה .אלא שיש לדחות שהכונה היא למה שהנר
דולק ,שזה אינו אלא הכנה לההנאה שנהנין מדליקה זאת ,ודו״ק.
ועיי' ברמב״ם (הל׳ חנוכה פ״ד ה״א) -:מצותה שיהי׳ כל בית ובית מדליק נר
אחד ,ע״כ .משמע שעצם ההדלקה היא המצוה ,ודלא כמ״ש בהל׳ שבת הנ״ל .וכן
משמע בשו״ע או״ח הל׳ חנוכה( ,סי׳ תרע״א סעי' ו׳ בהגה״ה וסי׳ תרע״ג סעי' בצ,
עיי״ש במ״ב ס״ק כ״ה) שכל המצוה היא רק ההדלקה עצמה .אמנם פשוט דאין מכל זה
ראיה לענין נרות הנ״ל שבשעת התפלה ,שאין לכאורה שום מצוה בעצם הדלקתן ואין
בהם אלא הענין שהם דולקים בשעת התפלה .וכן משמע מדברי כ״ק אדמו״ר זי"ע
במכתבו הידוע לקראת י׳ שבט תשי״א וז״ל שם :בשעת התפלה ידלקו חמשה נרות,
ע״כ .שהפי׳ בתיבת ״ידלקו״ הוא בפשטות שיהיו דולקים (דאל״כ הול״ל ״ידליקו״)
וכמ״ש באותו מכתב לפנ״ז ״להדליק נר שידלק כל המעל״ע,״ שפשוט שכונת תיבת
״שידלק״ הוא להיות דלוק ,וכמו״כ כאן שהכונה בתיבת ״ידלקו״ הוא להיות דלוק.
וכיון דכל הכונה כאן היא שהחמשה נרות יהיו דולקים ,לכן אין נפ״מ מי הדליקם,
ומעולם לא ראינו שכ״ק רבינו יקפיד ע״ז להדליק בעצמו את הנרות אלו כשהתפלל
לפני העמוד .ולפי״ז למה לו לבעל תפלה זה לכבות את נרות שכבר הודלקו ע״י
קודמו?

רבית בפרהסיא
ר' שבתי אשר שי' טיאר
א' מאנ"ש

א .כתב אדה״ז בשו״ע שלו הלכות רבית ועיסקא ריש סעי׳ יא שאע״פ שכל
זמן שהלוה חייב להמלוה אסור ליתן לו או לעשות לו שום טובה בשביל ההלואה ,אפי'
אם הרבית הוא דבר מצוה ,ואפי' רבית דברים (כמבואר בסעיפים הקודמים) ,מ״מ כל
מה שהיה רגיל בו מתחלה מותר.
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וממשיך אדה״ז בהמשך הסעיף שם (״אבל״) שבדבר של פרהסיא ,כגון
להשתמש בביתו או לכבדו במצוה בבית הכנסת ,אסור אא"כ הי' רגיל בזה לפני
ההלואה ,לדור בו בחנם או לכבדו קודם לכן.
ולכאורה אינו מובן החילוק בין דברים שבצנעא לדברים שבפרהסיא,
שלכאורה בשניהם הדבר תלוי באם הי׳ רגיל בו.
גם יש להבין למה שינה אדה״ז ממ״ש בשו״ע הב״י (יו״ד סי׳ קס ס״ז) דבדבר
שאינו של פרהסיא מותר ״בדבר שהי׳ עושה לו אף אם לא הלווהו״ (ובסעיף י כתב
השו״ע שצ״ל ״רגיל בו״ וצע״ק ובפרט לפי מסקנת המשנה למלך בהלכות מלוה ולוה
פ״ה הל׳ יב שלדברי מרן הב״י ,ללומדו תורה לא מיקרי דבר של פרהסיא .ויתבאר
לקמן בעזהי״ת ,).ובמידי דפרהסיא ,סתם (בסעי׳ ז) להחמיר [״(שהבין בדברי הריב״ה)
דדבר של פרהסיא אפי׳ ברגיל אסור״ (גידולי תרומה שער מו ח״ג סי׳ יא)] ,ושינה
(אדה״ז) וכתב שבשניהם מותר רק ברגיל בו.
[ולהעיר שדברי אדה״ז בתחלת הסעיף מיוסדים על ״משמעות הרמב״ם״
הלכות מלוה ולוה פ״ה הל׳ יב (כמפורש בהגליון שם [ובמה״ח ,בציון ק]) ,ומדברי
הרמב״ם משמע לכאורה שאין חילוק בין צנעא לפרהסיא (כמבואר במשנה למלך
שם)].
ב .והנראה לענ״ד שמ״ש אדה״ז בתחלת הסעי׳ דבדבר של צנעא מותר ״אם
הי׳ רגיל בו״ הוא כדאיתא בתוס׳ (ב״מ סד ,ב ד״ה אבל) וז״ל :״לא אסור אלא בדבר
שלא הי׳ עושה לוה למלוה בלא הלואה דומיא דהקדמת שלום דסוף פרקין (ד׳ עה):
שאין אסור אלא באותו שלא הי׳ רגיל מקודם לכן להקדים״ .דבשאילת שלום או
בללומדו תורה בחנם וכיו״ב ,הרי לולי הרגילות מקודם קשה לומר שהי׳ עושה כן
למלוה בלא ההלואה .אבל כשבאמת אפשר לעמוד על דעת הלוה ולומר שאילו שאלו
ממנו המלוה הי׳ עושה אותו אף אם לא הלוהו ,מותר לעשות כן אע״פ שבפועל לא
עשה כן עד השתא ואינו רגיל לעשות כן עד האידנא .ועד״ז י״ל בדעת השו״ע ,דבסעיף
ז ,בדבר שאינו של פרהסיא ,כתב שמותר אם הי׳ עושה לו אף אם לא הלווהו ובסעי׳
יו״ד בללומדו תורה ,דלא מיקרי דבר של פרהסיא לפי מסקנת המשנה למלך כנ״ל,
כתב שצריך להיות רגיל בו ,והביאור כנ״ל .ושניהם (הב״י ואדה״ז) למדו כן להלכה
ממשמעות הרמב״ם שכתב (דאף בדבר שאינו של פרהסיא) שצ״ל רגיל בו.
משא״כ בדבר של פרהסיא (״אבל״) ,ס״ל לאדה״ז שאינו מספיק מה שאנו
אומדין דעת הלוה שאילו שאלו ממנו המלוה הי׳ עושה אותו אף אם לא הלוהו אלא
צריך שיהי׳ ידוע לכל וכגון ברגיל ממש ,וכאריכות לשונו בסוף הסעיף ״אלא אם כן
ידוע לכל שאינו עושה כן בשביל שהלוהו כגון שהיה רגיל לכבדו קודם לכן וכן בבית
אם דר בו לפני ההלואה בחנם מדעת בעל הבית מותר גם אחר ההלואה״ .ולמד כן
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מדברי מהרש״ל בהגוזל עצים סי׳ ט וי״א (הובא בש״ך רסי׳ קסו) וכמצוין שם עה״ג
(ובמה״ח ,בציון קו).
וכהכרעת אדה״ז מפורש גם בגידולי תרומה (שם) שהשיב על הכתוב בשו״ע
הב״י וז״ל :״ע״כ לא קאמר [הריב״ה] דבדבר שהי׳ עושה אפי׳ לא הלוהו דבפרהסיא
אסור אלא דוקא שלא הי׳ רגיל מקודם להשאילו אלא שאנו אומדין דעת הלוה שאילו
שאלו ממנו המלוה הי׳ עושה אותו אף אם לא הלוהו .אבל אם הוא רגיל אפי׳ דבר של
פרסום מותר.״

להוסיף יותר רק כדי שלא יפסיד
הנ"ל

לפנינו תשובת הרב פנחס וינד שי׳ על שאלתי בספרו 'רבית הלכה למעשה-
ברית פנחס' וכדלקמן ,והערותי לזה עה״ג.
שאלה :בספר 'רבית הלכה למעשה ברית פנחס' (פרק ה' הט"ז) נפסק ,דאם
הלוה מחזיר יותר רק מפני הנוחיות שלו ,כגון שכבר קנה המוכר כדי להחזירו ואח"כ
שם לב שהוא קצת יקר יותר ,ולא שוה לו לחזור עכשיו לחנות ,או שהוא משתמש
באבקת כביסה יותר יקר ולוה מסוג הזול יותר ,ולא רוצה לקנות חבילה שלימה מחברה
זולא רק בגלל כוס אחת שצריך להחזיר ואין לה מה לעשות אם שאר החבילה ,מותר לו
להחזיר את המוצר היקר ,שאינו מוסיף בגלל ההלואה אלא כדי למנוע ממנו הפסד
יותר גדול.
לפנינו מכתב שנשלח מאחד הלומדים בספר ,בענין זה:
לכאורה צ"ע שהרי סוף סוף הרי הוא מחזיר למלוה יותר ממה שהלוהו ,ומה
שכותב דהרי מחזירו בלית ברירה ולא מרצונו ,הרי בזה גרע טפי ,דאם היה מרצונו אולי
נותנו במתנה ואינו עבור ההלואה ,אבל אם נותנו בעל כורחו כדי שלא יפסיד יותר ,הרי
נותנו בע"כ והרי זה כנותן רבית בע"כ ובגלל שהברירה השניה גרוע עוד יותר.
וביותר יש לתמוה ,מגמרא מפורשת (ב"מ סה ,א) ,דר' פפא היה מוכר בהמתנה
וביוקר משום שאמר [המוכר] דזוזי לא צריכנא ומצידו לא היה צריך למכור עכשיו
ואינו מרויח יותר בגלל ההמתנה ,והגמרא דוחה דבריו ,בטענה ד'מאי חזי מר דקא אזלת
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בתר דידך ,זיל בתר דידהו' ,והיינו דאף שמצד המלוה אינו מרויח ע"י ההמתנה ,והיה
יכול להמתין עד שעת היוקר ולקבל את מחיר היקר בלא שמלווה ,מ"מ מצד הלוה יש
כאן רבית דהוא מסכים לשלם יותר רק בגלל ההמתנה ,ולא מספיק שהמלוה אינו
מבקש יותר בגלל ההמתנה.
וא"כ גם בנידון דידן הוא להיפך ,דאף אי נימא שמצד הלוה אין כאן רבית,
דהוא משלם רק בגלל מניעת הפסד שלו ,מ"מ מצד המלוה יש כאן איסור שהוא מקבל
יותר.
תשובה :לכאורה הוא הערה נכונה ,אולם המעיין בדברי הגמרא ובהמשך לשון
הגמרא יראה ,דמגמרא זו עצמו יש להוכיח ולדייק להיתר .המשך לשון הגמרא הוא,
מאי חזי מר דקא אזלת בתר דידך ,זיל בתר דידהו" ,דאילו הוו להו זוזי  -הוו שקלי כי
השתא ,השתא דלית להו זוזי שקלי כיוקרא דלקמיה".
ביאור הדברים ,דהגמרא מכריעה דאף שמצד המלוה אינו מבקש יותר בגלל
ההמתנה מ"מ הלוה משלם רק בגלל 3ההמתנה ונמצא דהתוספת הוא "אגר נטר",
והלוה משלם רק בגלל ההמתנה ,דהרי אם היה לו מזומן היה שמח לקנות עכשיו בזול
ורק משום שאין לו כסף מסכים לשלם יותר ,ונמצא דכסף זה הוא עבור ההמתנה והרי
זה רבית.
ומבואר מזה דלא מספיק שמצד הלוה אין ההיתר של המלוה ,אלא כל האיסור
הוא רק אם צד אחד מוסיף כסף עבור האגר נטר ,אבל אם הוספה זו לא היה בגלל
ההמתנה וגם לולי זה 4היה מוסיף הכסף אין בזה איסור ,ועיקר המודד הוא האם הכסף
משולם עבור 'אגר נטר' ,או משום סיבה אחרת.
וא"כ גם במעשה דידן הוא להיפך ,אם הלוה אינו מוסיף בגלל 5ההמתנה ,אלא
בגלל סיבה אחרת כי רוצה לחסוך הפסד וכדו' ואין כסף זו עבור ההמתנה ,הרי הכסף
שאינו בגלל ההלואה אין בו איסור ,אף שהמלוה מרויח עי"ז רווח שיש לו מוצר יקר
יותר ,לא קיבלו יותר בגלל ההמתנה.

 3מכאן יש להוכיח שהגדרת ״בגלל ההמתנה״ כולל גם כשהיתרון הוא (רק) מסיבת ההמתנה .שהרי המוכר אינו
מבקש ״שכר המתנה״ ,רק שישלם לו כפי השער שישווה כשיפרע לו .ואילו הי׳ לו להלוה הכסף עכשיו הי׳ פורע
כשער של עכשיו .רק בגלל שאין לו ,צריך הוא לשלם יותר.
 4אדרבה ,לא הי׳ מוסיף כלום אם הי׳ לו האבקת כביסה .ורק מפני ההמתנה עד שיקנה לעצמו עוד אבקת
כביסה הוא משלם לו יותר.
 5כיון שמחזיר לו (מה ששווה קצת) יותר מסיבת ההמתנה ,אסור (כנ״ל בהערה  .)1דאילו הי׳ לו האבקת כביסה
מתחלה לא הי׳ לוה מחבירו מסוג הזול אלא הי׳ משתמש בשלו.
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ואפילו אם לא היה כאן הלואה היה מחזיר לו יותר יקר ,ולדוגמא :אם הלוה
היה מקדים ונותן לו כוס של אבקת כביסה יקרה לפני ההלואה כדי 6שיחזיר לו
כשיצטרך ג"כ היה נותן לו מוצר יקר ,אפילו אם היה מחזיר לו אח"כ מוצר זול יותר,
ובאופן שאין התוספת בגלל ההלואה ,אין בזה חשבונות של 'זיל בתר דידהו'.
ומה שכותב דאם נותן בע"כ גרע טפי שהרי אינו מוחל לו ,נראה דאדרבא,7
דאם נותנו מדעתו ומרצונו יש לנו לחקור בגלל איזה סיבה נותן בגלל ההלואה או בגלל
סיבות אחרות ,ואפילו אם נותנו משום סיבות אחרות עדיין יש לנו לדעת אולי נותנו
גם בגלל ההלואה ,אבל כשנותנו רק בגלל שאין לו ברירה ואינו רוצה להפסיד הרי ברור
לכל שהתוספת אינו עבור ההלואה ,ואינו כלל משום טובת המלוה בגלל שהלוהו אלא
משום טובתו העצמי לחסוך הפסד ,וא"כ ברור שאינו בגלל ההמתנה [ההלואה] ואין
בזה איסור.

 6למה יעשה כן ,האם בשופטני עסקינן? ישתמש בשלו עד גמירא.
 7כלפי לייא (ראה שוע״ר הלי׳ רבית סעיף יד)
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הערות קצרות


פי׳ תיבת ״ספר״ בש״ס
הת' אליהו ארי' לייב שי' גראסס
תלמיד בישיבה

תנן (מגילה פ״ד מ״ב) "היתה כתובה בסם ובסקרא ובקומוס ובקנקנתום על
הנייר על הדפתרא לא יצא ,עד שתהא כתובה אשורית על הספר ובדיו״ .ופי׳ הרע״ב
"על הספר"" ,על הקלף".
ויש לעיין על שכתב המשנה לשון ״ספר״ ,ולא בהדיא קלף או מגילה וכיו״ב.
ויש להעיר ממ״ש רש״י במס׳ שבת (ה ,ב ד״ה קורא בספר) ,״כל ספרים
שלהם עשוים כמגילה״ .ומשמע מדברי רש״י ש״כל ספרים שלהם עשוים כמגילה״,
ולכן דכשאמר המשנה ״על הספר״ במס׳ מגילה כוונתו לקלף של מגילה.
ולכאו׳ זה דוקא לרש״י שדייק לומר ״כל הספרים״ ,ולכן אתי שפיר לשון
המשנה במגילה ״על הספר״ ,אמנם בחידושי המאירי כתב על אתר ״והוה קורא בספר
העשוי בגליון כספר תורה ונתגלגל הספר מידו לרשות אחרת״ ,ומשמע מדבריו שרק
ספר זה ״בספר העשוי בגליון״ ,ולאו דוקא כל הספרים שלהם עשוים בגליון.
ולפי״ז להמאירי עדיין צ״ע קצת זה שהמשנה שם נקט לשון ספר דוקא ולא
נקט בהדיא מגילה או קלף (עכ״פ) וכיו״ב ,וכן במס' שבת הנ"ל.
ואבקש מקוראי הגליון להאיר עיני בזה.
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קריאת התורה חובת הציבור או היחיד?
ר' שבתי אשר שי' טיאר
א' מאנ"ש

משה רבינו תיקן להם לישראל שיהיו קורין בספר תורה( ...שו״ע אדה״ז רסי׳
רפב(
ב״שיחת השבוע״ גיליון מס׳  1113כתבו הרב יוסף גינזבורג והרב אזורי עומר
בענין קריאת התורה שלדעת אדה״ז אי״ז מחובת היחיד אלא רק חובת הציבור גרידא
ושאין חיוב על היחיד לחפש מנין.
וכפי הנראה בהמ״מ שם ,מקורם בסי׳ רפב סעי׳ טז דשם מבואר איך שפרשת
זכור היא מן התורה ״שישמענה כל אדם מישראל״ ,ושבציון קי שם איתא :״ולא
כקריאת התורה שהיא חובת הציבור כדלעיל ס״ה״.
ולכאורה קשה ,דאדרבה בס״ה כתוב שבכל קריאה כן הוא ש״כל הציבור
יוצאים ידי חובתן בשמיעה ממנו״( .ועד״ז בסי׳ רפד סעיף יא ״חובה על הכל לשמוע״).
ומה שציינו לשו״ת צ״צ סי׳ לה סס״ה אין ענינו לכאן לכאורה שהרי משם מוכח רק
שאין חובה לקרות ולברך אלא בציבור ,אבל לא שאין זה מחובת היחיד וק״ל .ועכ״פ,
קשה למצוא סמוכים לדבריהם מהכתוב שם.
ולהעיר מלק״ש ח״ד עמ׳  1086הע׳  6אם זה מחובת הציבור או היחיד .ועד״ז
באג״ק ח״ח עמ׳ רנו .ובח״ט עמ׳ עט .ואת״ל דהכי ס״ל לאדה״ז ,הי׳ מביאו.

מודים דרבנן
בסידור תהלת ה׳ (הוצאה חדשה ומתוקנת) כתוב בהערה למודים דרבנן שיש
ליזקוף בא-ל (ההודאות) ע״פ המבואר בשו״ע אדה״ז סימן קכז סעיף א.
והוא טעות דמוכח דאדרבה דשם כתוב שהמנהג הוא ״לומר הכל בשחייה אחת
מתחלה ועד סוף״ ושאין להקפיד משום ה׳ זוקף כפופים.
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שי' הראשונים בהדין
דדע"ד בהוצאה וקלוטה כמי שהונחה דמי (גליון)
השליח הת' מנחם מענדל שי' שוחאט
שליח בישיבה

בגליון הקודם כתבתי על שיטות הראשונים בהדין דדע"ד בהוצאה וקלוטה
כמי שהונחה דמי ,ונפלו שם ב' טעיות כתיב ,ובאתי בזה לתקנם:
א) בתחילת ההערה כתבתי שבעקירה והנחה דהוצאה בעינן ד' אמות וצ"ל ד'
טפחים במקום ד"א .כפשוט.
ב) בע'  ,61בקטע השני כתבתי" :והנה לא מיבעי להקושיא הא' דתוס' על
רש"י שאפשר לתרץ שלרש"י ס"ל שהכנסה אינה תולדה אלא אב ,וכמו שדייקו
האחרונים ברש"י דף ב' ע"ב (עיין במהר"ם שיק שם ברש"י ד"ה מדתנן) ,אלא גם
להקושיא הב' אפשר לתרץ ,"...וכפשוט שהוא טעות כי את שאלת תוס' אי אפשר
לתרץ בזה שלרש"י הכנסה הוי אב ,כי מה עוזר שהוי אב ,והרי חייב רק אחת בין כך?
אלא כוונתי היתה לכתוב שהקושיא הא' דתוס' אי אפשר לתרץ ....אלא רק הקושיא
הב' אפשר לתרץ .ותיבת "גם" שם נמחק.
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הוספה


רשימה של דפוסים של

הגדה של פסח עם לקוטי מנהגים וטעמים
א .הגדה של פסח \ עם לקוטי מנהגים וטעמים \ יוצא לאור ע"י הוצאת
ספרים \ קה"ת \ שנת חמשת אלפים שבע מאות ושש לבריאה \ 771
איסטערן פארקוויי ברוקלין ( ,)16נ .י . .ע' ( 0באנגלית) :הגדה \
קופירייט  1113של חברת הו"ל קה"ת ,כתובת וטלפונים \ נדפס בארה"ב
ע"י האחים שולזינגר .ע'  :6הגדה של פסח \ דינים ,מנהגים ,מקורים
וטעמים \ נלקט ונערך ע"י הרב מנחם שניאורסאהן 18 .עמודים עם
העטיפה .העטיפה בצבע עפור דיהה .נוסח ההגדה מועתק מסדור תורה אור
– על פי רוב בצד ימין ,והליקוט ממול בצד שמאל [לבד כשהליקוט רבה על
הנוסח או להיפך] .בעמוד האחרון [של העטיפה] :רשימת ספרים
וקונטרסים [עם המחירים] בהוצאת קה"ת ,אוצר החסידים ,מרכז לעניני
חינוך.
ב .הגדה של פסח  . .כנ"ל ,הוצאה שני' עם הוספות 30 .עמודים עם העטיפה.
עטיפה של קרטון קל בצבע כחול דיהה .בשער השני :ספרי' – אוצר
החסידים – ליובאוויטש [וכן בשער הראשון] \ הגדה של פסח \ עם לקוטי
מנהגים וטעמים \ נלקט ונערך על ידי \ כבוד קדושת \ אדמו"ר מנחם
מענדל שליט"א \ שניאורסאהן \ מליובאוויטש \ הוצאה שני' עם הוספות
\ יוצא לאור על ידי מערכת \ "אוצר החסידים" \  771איסטערן פארקוויי
ברוקלין ,נ .י \ .שנת חמשת אלפים שבע מאות וחמש עשרה לבריאה .ע'
 :0דברי המו"ל .תאריך :י"א ניסן ,תשט"ו ,ברוקלין ,נ .י .כיתוב באנגלית
כנ"ל (פרט לשינוי מספר הטלפון) .עמוד ' :18הוספה להגדה של פסח –
עם לקוטי טעמים ומנהגים' [וראה ערך הבא] .בדף העטיפה האחורי,

 מאת הרב לוי יצחק ראסקין שליט"א דומ"צ דק"ק ליובאוויטש לונדון (שליח בישיבה
ה'תש"מ – מ"ב).לא נכללו בזה ההוצאות בתרגום לשפות שונות ,כגון התרגום האנגלי
שהופיע בשנת תשמ"ה ,ועוד.
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בפנים ובחוץ :רשימה עם מחירון של ספרים וקונטרסים .בתיאור לכ"ק
אדמו"ר הריי"צ נ"ע" :מכ"ק אדמו"ר נ"ע".
ג .הגדה של פסח  . .נלקט ונערך על ידי \ כבוד קדושת  \ . .הוצאה שלישית
עם הוספות \ שנת חמשת אלפים שבע מאות ושבע עשרה לבריאה30 .
עמודים עם העטיפה .עטיפה כנ"ל ,אך יותר כיהה .ע'  :0דברי המו"ל.
תאריך :ג' כסלו ,תשי"ז ,ברוקלין ,נ .י .אין שער שני .ע'  :6נשמטו המילים
"נלקט ונערך על ידי ."..בסוף הקונטרס :שלש עמודים של הוספות,
בשילוב ההוספות של הוצאה שני'[ .עמודים אלה מופיעים בהוספות
לשו"ע אדמו"ר הזקן חלק ג-ד בהוצאת קה"ת תשכ"ה ,ע'  ..]1163-8בשני
עמודים האחרונים :רשימת ספרים [ומחירון] :נסדר מחדש ,וכולל רק
ספרים של רבותינו נשיאנו.
ד .הגדה של פסח  . .הוצאה רביעית עם הוספות \ שנת חמשת שבע מאות
עשרים ושלוש לבריאה \ שנת המאה וחמשים להסתלקות רבנו הזקן30 .
עמודים עם העטיפה .ע'  :0דברי המו"ל .תאריך :י"א ניסן ,ה'תשכ"ג,
ברוקלין ,נ .י \ .שנת המאה וחמשים להסתלקות רבנו הזקן .חצי התחתון
של העמוד' :השמטות' [מופיע בספר שו"ע אדה"ז הנ"ל ,בע'  .]1111ע'
 :31עוד הוספות ,כשכולם פתגמים או פרטים ביוגרפיים על אדמו"ר הזקן
[מופיע בספר שו"ע אדה"ז הנ"ל ,בע' תשכ] .ע'  :30רשימה [ומחירון] של
ספרי אדמו"ר הזקן .בחלק התחתון של העמוד :כתובת של קה"ת ושאר
הכיתוב באנגלית (בדפוסים הקודמים בע' .)0
ה .כנ"ל ,הוצאה חמישית עם הוספות \ סניף ארה"ק כפר חב"ד \ שנת חמשת
אלפים שבע מאות ושלשים ואחת לבריאה.
ו .הוצאה ששית 31 ,עמודים ,עטיפה בצבע כחול .בשער הראשון :י"א ניסן \
שנת חמשת אלפים שבע מאות שלשים ושתים לבריאה \ שנת השבעים
לכ"ק אדמו"ר שליט"א ,וכן בשער השני ,ובתאריך של דברי המו"ל .נדפס
בדפוס האחים גרויס .שני ההוספות של הוצאה הרביעית מופיעות לפני
עיקר ההגדה .בסוף הקונטרס :ארבע עמודים ,ובהם' :מכתב [כללי של]
כ"ק אדמו"ר שליט"א' \ (תרגום מאידית *) \ [בשוה"ג )* ]:המכתב –
משא"כ ההערות .תאריך המכתב :יום ה' ,ראש חודש ניסן ,ה'תשל"ב.
באחורי העטיפה :רשימה [ומחירון] של "ספרי כ"ק אדמו"ר שליט"א";
כתובת קה"ת.
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ז .הוצאה שביעית ,ער"ב עמודים ,לבד  11עמודים בראש הספר .בשער
הספר :קובץ שלשלת האור \ היכל תשיעי שער רביעי \ הוספה :שיחות,
מכתבים ,הדרן \ י"א ניסן \ שנת חמשת אלפים שבע מאות ושלשים
ושלש לבריאה .ב'פתח דבר' (מ'ועד להפצת שיחות') מציינים השוני
בהוצאה זו על קודמיו ,שה'לקוטי טעמים ומנהגים' באים בהעמוד של גוף
ההגדה ,בהתאמת כל קטע של ה'לקוטים' להפיסקא או להענין שאליו הוא
שייך .נוסח ההגדה מוקף במסגרת ,בכדי להתאים רוחבו לרוחב שני הטורים
של ליקוט המנהגים וכו' – מפי השמועה ,בהוראת כ"ק אדמו"ר זי"ע .גם
שולבו ההוספות וההשמטות במקומן המתאים ,וכן תוקנו טעויות הדפוס.
בהוספות :מנהגי פסח [מתוך ספר המנהגים-חב"ד]; ביאורים מלוקטים
משיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א; מכתבים כלליים לחג הפסח – משנת
תשי"א עד תשל"ב; הדרן על מסכת פסחים שנאמר י"א ניסן תשל"ב.
בשולי עמוד האחרון ,בחותמת גומי :לשנה הבאה בירושלים .הוספה זו
נעשה בפקודת כ"ק אדמו"ר זי"ע ,שהעיר שהספר צריך להסתיים בדבר
טוב – מפי השמועה.
ח .כפר חב"ד ,תשל"ג .כנ"ל הוצאה ז' )11( ,ער"ב ( )0עמודים.
ט .כפר חב"ד תשל"ה .כנ"ל הוצאה ו'.
י .נ.י .תשל"ו .כנ"ל הוצאה ו'.
יא .הוצאה י"א ,נ.י .תשל"ו ,שצג עמודים .כנ"ל הוצאה שביעית ,בתוספת
שיחות ,מכתבים וכו'.
יב .הוצאה י"ב ,תשל"ו .ס"ו עמודים עם העטיפה .כנ"ל הוצאה שביעית ,עם
מנהגי פסח ,אך בלי הלקט מהשיחות וכו'.
יג .הוצאה י"ג ,נ.י .תשל"ט .תקלג עמודים .כנ"ל הוצאה יא ,בתוספת שיחות,
מכתבים וכו'.
יד .הוצאה י"ד ,נ.י .תשמ"ו ,תתל עמודים .כנ"ל הוצאה י"ג ,בתוספת שיחות,
מכתבים וכו' ,וגם :מילואים ל'ליקוטי טעמים ומנהגים' ( 8עמודים); לוח
השוואה לעמודי הוצאת תשל"ט.
פיענוח המ"מ ע"י תלמידי אהלי תורה ,תשמ"ז{ .אין תח"י כרגע גוף החוברת.
וראה הערת המו"ל בהרשום פה מס' יז ,ע'  ;6שם ע' }.3
טו .הוצאה ט"ו .נ.י .תשמ"ז ,תתצד עמודים .כנ"ל הוצאת תשמ"ו ,בתוספת
מפתח ענינים לפי א-ב ולפי פסוקים וספרי חז"ל.
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טז .הוצאה ט"ז .נ.י .תנש"א ,ח"א א-שכ; ח"ב שכא-א'יד .כנ"ל הוצאת תשמ"ז,
עם תוספת (של  6עמודים) במדור מילואים ל'ליקוטי טעמים ומנהגים',
שיחות ,מכתבים וכו'.
יז .הוצאה י"ז .נ.י .תשנ"ה ,ח"א א-שכ; ח"ב שכא-א'עו .ח"א ,כנ"ל הוצאת
תנש"א ,אך הנעתק מס' המנהגים מוקלד מחדש ,ואחריו נוסף ילקוט
מנהגים שלא הובאו בס' המנהגים ( 0עמודים) .ח"ב כנ"ל הוצאת תנש"א,
בתוספת מכתבים כלליים דשנת תנש"א ,שיחות ,וכו'.
יח .הוצאה י"ח .כפר חב"ד תשנ"ו ,עם פיענוח המראי-מקומות ,מנהגים
וההוספות שבהוצאת תשנ"ו ,מילואים ל'ליקוטי טעמים' .קיג עמודים.
יט .הוצאה י"ט .כפר חב"ד תשנ"ז ,כנ"ל.
כ .הוצאה כ' .היכל מנחם – ירושלים ,תשנ"ח .קצב עמודים .הוקלד מחדש.
בגוף ההגדה (עמ' יט-קז) יש מדור 'מנהגים והנהגות' ,מוקף במסגרת ,כל
דבר במקומו .גם' :שערי הגדה' ,לקט ביאורים ואמרות קודש (ע' קח-
קעח); רשימת המקורות; לוח קיצורים וראשי תיבות.
כא .הוצאה כ"א .היכל מנחם – ירושלים ,תשנ"ט .כנ"ל ,עם כמה תיקונים.
כב .הוצאה כ"ב .נ.י .תשס"ב .כנ"ל שנת תשנ"ה.
כג .הגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים \ – מנוקד  \ -נלקט ונערך על
ידי \ כבוד קדושת \ אדמו"ר מנחם מענדל \ זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע \
שניאורסאהן \ מליובאוויטש \ וניתוספו בו פיענוח המראי מקומות
והציונים על הדף \ וכן רשימות ואגרות הרבי השייכים להגדה \ יוצא לאור
על ידי מערכת \ "אוצר החסידים" \ סניף אה"ק ת"ו ,כפר חב"ד \ שנת
חמשת אלפים שבע מאות ששים ושבע לבריאה .בע'  :0הפקה ושרותי
עריכה :חזק .ע'  :6פתח דבר המו"ל .תאריך :יום הבהיר כ"ה אדר,
ה'תשס"ז .פיענחי המראי-מקומות מופיעים בשולי העמודים של גוף
ההגדה .בהוספות' :רשימת היומן' משנות תרצ"א ,תרצ"ב ותרצ"ה; מנהגי
פסח; השלמות לפיענוחים.

