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:נערך וסודר לדפוס ע"י חברי המערכת שיחיו
הת' השליח אליהו בן הינדי נחמה שיחי' שולמאן
הת' השליח מנחם מענדל בן רחמה מלכה שיחי' טאלער

פתח דבר
"לך אזבח זבח תודה ובשם ה' אקרא".
מתוך שבח והודי' להשי"ת הננו מתכבדים להגיש בפני קהל מחבבי תורה ,רבנן
ותלמידיהון ,תלמידי התמימים ואנ"ש ,קובץ 'הערות תמימים ואנ"ש' היו"ל ע"י
הישיבה גדולה – מלבורן ,ובו הערות ,ביאורים ופלפולים ,בנגלה ,וחסידות ,הלכה
ומנהג ובתורת רבינו.
ידועה ומפורסמת הוראת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו בריבוי מקומות ,שתלמידי
התמימים ש"תורתם אומנותם" יהגו בתורה עד לאופן ד"לאפשא 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 כותלי הישיבה ובכל העיר את לימוד התורה
בכלל ,ובפרט כתיבת חידושי תורה.
ובמיוחד בנדו"ד ,הרי בכתיבת חידושי תורה מתקיימים דברי רבינו שאמר
ביחידות הראשונה לתלמידים השלוחים לישיבה גדולה – מלבורן” :אייננעמען
אוסטרליא דורך לימוד התורה!".
וחביבות נוספת בשנה זו ,יובל שנים להתחלת שליחות זו לאוסטרלי'
בה'תשכ"ז  ,ומה גם שעכשיו נשלח קבוצה הארבעים ,שאז מתקיים הענין ד"קאים
איניש אדעתי' דרבי'" ,ו"נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע" במילוי
רצון המשלח בכל הפרטים ,ועד שכל מדינת אוסטרליא נטבל ונתעלה בהארבעים
סאה של מי הדעת הטהור ,ועד שלימותו ותכליתו בקבלת פני משיח צדקנו בפועל
ממש!

*
קובץ זה יוצא לאור לכבוד יום הבהיר י"א ניסן " -בחי' אנת הוא חד ולא בחושבן"
 יום הולדת הקט"ו של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו ,ובודאי שביום זה מתעורר בלבכל אחד ואחד מאנ"ש בכלל ,ותלמידי התמימים בפרט ,רגש של שמחה ורצון
לגרום נחת רוח לכ"ק אדמו"ר ,וליתן לו מתנה לכבוד יום הולדתו ,וכידוע שרצונו

הק' הוא שיתנו לו מתנות של תורה ,ועל כן נתעוררו תלמידי התמימים לגרום נח"ר
לכ"ק אדמו"ר ע"י כתיבת והדפסת חידושי תורה אלו.
ויה"ר שקובץ חידו"ת זה ,יגרום נח"ר רב לכ"ק אדמו"ר ,ואנו תפילה שתיכף ומיד
ממש נזכה לה"כוס ישועות" ,ויוציאנו מהגלות הגשמי והרוחני המר הזה ,ונזכה
לחזור ולראות באור פני מלך חיים" ,מלך ביופיו תחזינה ענינו" ,וישמיענו נפלאות
מתורתו "תורתו של משיח"" ,תורה חדשה מאיתי תצא" ,במהרה בימינו ממש.

*
גליון זו מיוחדת היא בהיותו גליון מוגדל לכבוד רגל יובל שנים להשליחות הק'
לאוסרליא ,אשר ע"כ רצינו לכלול בגליון זו גם מהשלוחים הקודמים ,וכידוע דברי
כ"ק אדמו"ר "איר פארט דאך אהינצו בהמשך צו די פריערדיקע שלוחים" ,ובמילא
כל השלוחים שבמשך כל החמישים שנה הם פעולה נמשכת.
זאת ועוד ,שגליון זו היא גליון הק"ן ,וכידוע גודל ה"שטורעם" אצל כ"ק אדמו"ר
ביחס למספר הק"ן ,ע"כ באה בתור הוספה סקירה כללית על הענין ד"הערות
התמימים ואנ"ש" בכלל ,וביחס למעלבורן בפרט .תודתנו נתונה להשליח הת' יוסף
יצחק שיחי' ליפסקער שהשקיע שעות על גבי שעות בעריכת הסקירה ,ובכללות
הגליון כולה.

*
"פותחין בדבר מלכות" – אי לזאת ,הדפסנו בראש הקובץ מכתב כללי מי"א
ניסן ה'תשל"ב  ,שמבואר בו ענין העבודה" ,אדם לעמל יולד" ,דבזה נכלל עמל
מלאכה – התעסקות בעיני עולם הזה ,עמל שיחה – עבודת התפילה ,והעולה על
כולנה עמל תורה – כפשוטו "הארעווען אין תורה" ,כמבואר כ"ז באריכות
בההתוועדות די"א ניסן ה'תשל"ב.

*
בהזדמנות הזאת באנו להודות לכל אלו שנטלו חלק בהוצאת קובץ זה לאור ,הן
ברוחניות ,ע"י כתיבת הערות וחידושי תורה ,והן בגשמיות ,ע"י מימון הוצאות
הכספיות וכו' ,תבו א עליהם ברכה .ובקשה על להבא ,שכל מי שיש תחת ידו איזו

הערה בכל תחומי התורה ,יואיל נא בטובו לשלחם אלינו ע"מ לפרסמם בחוברות
הבאים בעזהי"ת ,ולזכות בהם את הרבים.
ואנו תפילה שע"י העיון וההעמקה בלימוד התורה ,נזכה להגילוי ד"תורה חדשה
מאיתי תצא"” ,לבאר להם סוד טעמי' ומסתר צפונותיה" ,ויקויים היעוד ”ומלאה
הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" ,בביאת משיח צדקנו ,במהרה בימינו אמן.

המערכת
ימי ניסן חודש הגאולה  -מיסמך גאולה לגאולה  -ה'תשע"ז
מלבורן ,אוסטרליא

קובץ י"א ניסן – ה'תשע"ז
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מפתח ותוכן
דבר מלכות
מכתב כללי לקראת חג הפסח ,י"א ניסן ה'תשל"ב 31 ......................

תורת רבינו
שיטתו של ב"ש בניגוד לטעותו של קרח13 ...................................
השליח הת' שלמה שיחי' נפרסטק
יביא תוכן השיחה בהמחלוקת של ב״ש וב״ה  -כח ופועל /יביא דברי המאמר בד.ה .השם נפשנו
בנוגע למחלוקת קרח עם משה שסותרים לכאורה דברי השיחה /יתרץ דהחילוק בזה הוא דתלוי
אם מדובר ע"פ ד"ע או ד"ת /יקדים שיש ב' ענינים בטעותו של קרח ושגם לע"ל אין הלכה כמותו
 משא"כ ב"ש /יתורץ עפ"ז הסתירה דלעיל /יבאר שהעצם הוא דוקא ע"י גילויים /יסיק דעדייןצ" ע

ביאור בפרק קט"ז בתהלים ובהגש"פ של רבינו 12 ..........................
הרב מרדכי שי' רובין
כמה דיוקים בלשון כ"ק אדמו"ר בהגש"פ לפיסקא "אהבתי" /יקדים ביאור כ"ק אדמו"ר מ'זבח פסח'
(להאברבנאל) בב' חלקים של הלל /עפ"ז יבאר הדיוקים בציונים של רבינו /ע"פ כהנ"ל ביאור
והבנה חדשה בפרק קטז "אהבתי" /ידייק הסדר הגמ' שלכאו' אינו הסדר המאורעות /יביא ממדרש
תהלים וירושלמי ששם יש סדר שאינה כהגמ' /ביאור בסדר הגמ' שלכאו' אינו הסדר המאורעות/
ביאור בסדר הגמ' שלכאו' אינו הסדר המאורעות /ביאור ענין של 'חבלו של משיח' /חילוק בין
תהלים לגמ' /דברי רבינו בפרש"י ל'חבלו של משיח' במס' שבת וסנהדרין /ידייק עוד בלשון כ"ק
אדמו"ר בהגש"פ לפיסקא "אהבתי" /ביאורים של העץ יוסף היעב"ץ והמהר"ל ב'אני אברך ולי נאה
לברך' /ביאור ובסידור עם דא"ח ב'אני אברך ולי נאה לברך' /יחלק בין תחיה"מ ("אתהלך") ובין
ממעלת מלכות דוד ("כוס ישועות אשא") /יבאר עוד ע"פ כהנ"ל והבנה חדשה בפרק קטז "אהבתי"
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ביאור מקומו ד'כוס של אליהו' בליל הסדר 12 ...............................
הנ"ל
יביא קושיית כ״ק אדמו״ר בנוגע מקומו של כוס של אליהו /יביא מדרשות חלוקות בזמן מילת בנ״י
ממצרים ועפ״ז יתרץ הקושי׳  /יבאר הטעם שכ״ק אדמו״ר הניח הקושי׳ בתוך ההגדה

דין מילה שלא בזמנה אינה אלא ביום 21 ......................................
הנ"ל
יביא דברי כ"ק אדמו"ר בהגדה בענין מילה שלא בזמנה /יקשה על מיקום ציטוט דברי התוס /.יביא
מכתב מכ"ק אדמו"ר בענין זה /יציע שיש ב׳ אופנים למקור הדין דמילה שלא בזמנה אינה אלא
ביום /יביא דברי הרמב״ם בזה ושיש בזה ב׳ גירסאות /יבאר עפ״ז ב׳ צדדים בדעת הרמב״ם /יבאר
לפ״ז מיקום ציטוט דברי התוס .בדברי כ״ק אדמו״ר

טעם הקהלת משה את בנ״י 24 ...................................................
הת' מנחם מענדל שיחי' גרינבוים
השליח הת' מנחם מענדל שיחי' גראסבוים
יביא דברי כ״ק אדמו״ר בלקו"ש ח״א /יביא עוד מדבריו הק' שנראים כסותרים על הראשונים
ויסיים בצ"ע

עמידה בעת קריאת שירת הים 24 ...............................................
הת' אהרן מנחם מענדל שי' קסטל

חסידות
עריכת שולחנות – עבד פשוט או עבד נאמן 41 ...............................
הת' יעקב דוד שי' גארדאן
יביא תוכן דברי המאמר ויקשה עליהם /יבאר בכמה אופנים

נגלה
בדין חצי שיעור במלאכת שבת 44 ..............................................
הרב בנימין גבריאל שי' הכהן כהן
יביא דברי הגמ׳ בכתובות ,וישאל בדין תשלומין למי שעשה ח״ש מלאכה /יביא דברי הגרש״ש
דחייב בתשלומין /יביא ראי׳ מפשטות לשון הרא״ה /יקשה על הרא״ה שמביא ראי׳ מקוצר /יתרץ
ע״פ דברי האחרונים בביאור שיטת ר״ל דח״ש מותר מה״ת /עפי״ז צ״ע לפי דעת ר״י

8

קובץ י"א ניסן – ה'תשע"ז
מחלוקת ישעיהו וחזקיהו בג' דברים 13 .........................................
הרב מנחם מענדל שי' קראסניאנסקי
יציע מח' הב' אם מותר לבטל מפרי' ורבי' ע"פ מה שצפה ברוה"ק /יביא ביאור ע"ז ויקשה עליו/
יציע מח' הא' מי היה צריך לבוא למי /יקשה ע"ז מכ"מ דנראה פשוט שנביא צריך לבוא למלך/
יציע מח' הג' אם יכול לבטל הגזירה /יפלפל בענין נידון ע"ש סופו /יבאר כל הנ"ל ע"פ הדין שיש
למלך לדון לפי צורך השעה

חייבי כריתות (ומיתת ב״ד) שוגגין פטורין מן התשלומין 11 ...............
השליח הת' מנחם מענדל שיחי׳ הלוי וויינבערג
יציע מחלוקת רש"י ותוס' בפסחים אם חייבי מיתות וכריתות שוגגין פוטר מתשלומין /אופנים
שונים איך בשיטת רש"י /יביא הסברת הפנ"י בשיטת רש"י ותוס' מיוסד על הכתובים /יביא
קושיית המהרש"א על המהרש"ל ויישובם בדא"פ ע"פ דיוקים בדברי הפנ"י /יביא הסברת
השטמ"ק בקושיית תוס' בכתובות ע"פ הרמב"ם במעילה /יקשה על השיטמ"ק ע"פ דברי הצל"ח
בפסחים וצ"ע בתוס'

מחלוקת תוס׳ ורמב״ן בגדר איסור בעולה לכהן גדול 41 ...................
השליח הת' מנחם מענדל שי' ווילענסקי
יביא שיטת רש״י ורבינו חננאל אם בעולה לכהן גדול הוא בעולה מאיש אחר או מהכהן גדול
עצמו/יביא מחלוקת תוס׳ ורמב״ן בפירוש רבינו חננאל/יבאר שתוס׳ והרמב׳ן חולקים אם זה
שאנוסת עצמו מוציאה בגט הוא מדאורייתא או מדרבנן ,או סוברים שאין צריך להוציאה
בגט/יבאר שזה תלוי בגדר הסברה שסופה להיות בעולה תחתיו/יסביר שתי אופנים איך ללמוד
הסברה של סופה וכו׳.

גירסת רש"י בריש אלו נערות 44 ................................................
השליח הת' יוסף יצחק שי' ליפסקער
יקשה במה שפירש"י דוקא אשבויה /יקשה עוד בסידורא דמתני' /יתרץ ב' הקושיות בחדא מחתא
דרש"י גרס שבויה ברישא /יבאר עוד דרש"י לא גרס והבא תנינא ויביא סמוכין לזה

אסון דיעקב – בידי שמים או בידי אדם 47 .....................................
הנ"ל
יקשה במה שהביא רש"י מקרא דוקראהו אסון דוקא /יחזק קושייתו ע"פ ביאור רבינו בפשש"מ
דכתובים אלו /יחלק דבדרך ההלכה אפ"ל באו"א אבל טעמא בעי

שיטת רש"י באוכל תרומת חבירו וקרע שיראין של חבירו 23 ............
הנ"ל
יבאר קושיית רש"י בדברי רב אשי ע"פ השיטמ"ק /יביא המשך דבריו ודברי המהרש"א באכל
תרומה של חבירו וקרע שיראין של אותו חבר /יבאר ע"פ דיוק לשון השיטה דנפק"מ ביניהם ודלא
כאלו שהשוום זל"ז
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שמות ההלכות בספר קדושה להרמב"ם 21 ...................................
הנ"ל
ישאל בהא דשינה הרמב"ם שמות ההלכות בספר קדושה ובפרט דנפק"מ ביניהם

ורמינהי אלו הו הלוקין 24 .........................................................
א׳ מהתמימים
יביא דברי הגמ' ותוס /.יקשה עליהם

בענין עקירה צורך הנחה  -רש״י ותוס׳ לשיטתייהו 21 .....................
השליח הת' אליהו שיחי' שולמאן
יקשה כמה קושיות בהבנת הגמ׳ ,רש״י ,ותוס׳ /יביא המחלוקת בין רש״י ותוס׳ במס׳ שבת ג /.יבאר
המחל׳ ע״פ הבנת גדר עקירה במלאכת הוצאה בשבת /רש״י ותוס׳ בכתובות לשיטתייהו בשבת/
עפ״ז יתורץ הקושיות בסוגיין

הלכה כבתראי (גליון)71 ...........................................................
הרב שבתי אשר שי' טיאר
יביא דבריו מגליון הקודם /יקשה עליו

הערה בשו״ע רבינו סי׳ נג 71 ......................................................
הנ"ל
יביא הערת המערכת על שוע"ר /יחלוק עליהם

הוספות
הוספה א' 74 ..........................................................................
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שיטתו של ב"ש בניגוד לטעותו של קרח
השליח הת' שלמה שיחי' נפרסטק
שליח בישי"ג
יביא תוכן השיחה בהמחלוקת של ב״ש וב״ה  -כח ופועל /יביא דברי המאמר בד.ה .השם
נפשנו בנוגע למחלוקת קרח עם משה שסותרים לכאורה דברי השיחה /יתרץ דהחילוק
בזה הוא דתלוי אם מדובר ע"פ ד"ע או ד"ת /יקדים שיש ב' ענינים בטעותו של קרח
ושגם לע"ל אין הלכה כמותו  -משא"כ ב"ש /יתורץ עפ"ז הסתירה דלעיל /יבאר שהעצם
הוא דוקא ע"י גילויים /יסיק דעדיין צ"ע

א .מבואר בלקו"ש חלק ו' 1סברת המחלוקת בין ב"ש וב"ה בכל הש"ס .שיטת ב"ש היא
דאזלינן בתר בכח ושיטת ב"ה הוא דאזלינן בתר בפועל .כלומר ב"ש אינם מסתכלים על
התוצאה הסופית ,אלא רואים את הענין כפי שהוא עכשיו ,שיש בתוכו כבר התוצאה הסופית,
עכ"פ בכח ,ולשיטתם הרי זה העיקר ועפ״ז ראוי לפסוק הלכות וכו' .וב"ה סוברים שאין
להתחשב עם הדבר כמו שהוא בכח אלא מחכים לכשיצא לפועל וזהו עיקר הדבר ובזה ראוי
לפסוק הלכות וכו' .ומביא כמה וכמה דוגמאות שבהם רואים שיטתם לסברותיהם .במהלך
השיחה מבואר הצריכותא בכל אחד מהדוגמאות ואינו מספיק באחד מהם שממנה נדע את
שיטתם וכו' ,עיי״ש לאריכות הביאור.
ובהמשך הדברים שם 2מבואר הפלוגתא היסודית לשיטתם בכל הש״ס .במסכת חגיגה
איתא" :3ב"ש אומרים שמים נבראו תחילה ואח"כ נבראת ארץ  . .וב"ה אומרים ארץ נבראת
תחילה ואח"כ שמים".
ומבואר ע״ז בחסידות 4שב"ש מדברים בהתהוות בפועל שהשמים קדמו ,וב"ה מדברים
בהמחשבה וכוונה לבריאת העולם וסוף מעשה בחשבה תחילה ,ולכן ארץ קדמה .אבל א"א
לומר שאינם חולקים כלל שהרי בפשטות יש כאן מחלוקת.
ומבאר שהם חולקים מה קדמה למה ,כלומר מה יותר חשוב ובמה מונח התכלית של כל
הבריאה .לפי ב"ש תכלית הכל הוא בהשמים ,וזהו יסוד שיטתם בכל הש״ס שהעיקר מונח

 תודתי נתונה להרה"ח ר' יעקב ווינער ,משפיע ראשי דישיבתינו ,על עזרתו הרב בתוכן ההערה.
 1בא ב' ,ע'  96ואילך
 2סעיפים ט ,י
 3דף יב ע"א ,ובב"ר פ"א ט״ו
 4ע״ש הערה  44וש"נ
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בהכח (שהארץ ישנו בכח בהשמים) .ולפי ב"ה התכלית הוא בהארץ וזהו יסוד שיטתם
שהעיקר הוא הפועל.
וע"ז שואל כ״ק אדמו״ר שאלה פשוטה .איך יתכן לפי ב"ש שהארץ נברא אחר השמים
מאחר שכל התכלית של הבריאה היא בהשמים ,הרי לפי שכל הפשוט חייבים לומר שאם
התכלית הוא בהשמים אין צורך כלל להמשיך בבריאת הארץ ,וזה גופא שנבראת אח"כ הוא
הראיה הכי גדולה שבו מונח תכלית הבריאה?
ובסגנון אחר [על כללות שיטתם] הרי אם הקב"ה סידר שכל דבר יבוא לפועל אחר היותו
בכח ,ע"כ צריך לומר שהעיקר הוא הפועל ,דאם לאו מהו כוונת התגלותו אל הפועל?
ומבאר ע״פ הידוע דנשמותיהם של ב"ש הם מקו הגבורה ,וב"ה מקו החסד .גבורה הוא
ענין ההעלם ,וחסד הוא ענין הגילוי .ב"ש סוברים שהכוונה הוא בההעלם וב"ה סוברים שהוא
בהגילוי .ולכן ב"ש סוברים שתכלית הכוונה הוא בשמים שהוא העלם ,דכל ענין בריאת הארץ
הוא שהארץ יעלה לשמים ,תחתונים יעלו לעליונים ,שהוא עבודה מלמטה למעלה – ענין
הגבורה ,אבל התכלית הוא השמים .וב"ה סוברים שהתכלית הוא בהארץ גופא שהוא ענין
הגילוי ,וכל תכלית בריאת השמים הוא רק לצורך התהוות הארץ ולא יותר ,שזהו ענין
מלמעלה למטה – ענין החסד .ע"כ תוכן דברי השיחה.
נמצא מובן מהנ"ל ששמים הו״ע ההעלם וארץ ענין הגילוי .וענין הגבורה הוא שהמטה
יעלה למעלה ,וענין החסד הוא הגילוי של המטה כפי שהוא.
ב .ולכאורה כ״ז הוא בסתירה בולטת להמבואר במקום אחר.
דהנה במאמר ד"ה השם נפשינו 5מבואר ענין טעותו של קורח במחלקתו עם משה רבינו.
קורח לא רק חלק עליו אלא כל כוונתו הי' להחזיק ענין המחלוקת .ענין המחלוקת נברא ביום
השני לבריאת העולם כשנפרדו מים העליונים מהמים התחתונים ,וביום זה הי' ענין הגבורה.
מים העליונים מסמלים תענוגים אלוקיים ומים תחתונים מסמלים תענוגים גשמיים .כל
כוונת פירוד זה הי׳ שמים התחתונים יבכו "אנן בעינן למהוי קמי מלכא" (אנו רוצים להיות
לפני המלך) ,שיהי׳ להם צמאון לעלות לאלקות .ומפני שאינם יכולים מצד הצמצום ,עבודת
האדם הוא לחבר אותם ולהעלות המטה עם המעלה.
קורח חשב שבגלל שכל התשוקה והצמאון של התחתון הוא בשביל הגילויים ,הרי
אדרבא ,העצם מונח דוקא בהתחתון ויש מעלה בתענוגים גשמיים גופא .השיטה שלו היתה
שיש יתרון בהצמצום עצמו ,ולא שכל ענינו הוא כדי לבוא להגילוי ע"י עבודת האדם .ולכן

 5נאמר בש"פ קרח ,ג' תמוז תשח"י ,הוגה בתשמ״ט ונדפס במלוקט ח"ג ע' ר"א

ישיבה גדולה מעלבורן ,אוסטרליא

11

הוא רצה ״להחזיק ענין המחלוקת״ ,היינו המחלוקת הראשון ,ענין הגבורה ,שנעשה ביום ב'
לבריאת העולם ,כי סבר שהעצם מונח בו ויש להחזיק אותו ולא לשנותו.
וממשיך לבאר 6דטעותו היתה בזה דרק לע״ל יתגלה שאמיתית המעלה הוא במחלוקת
וצמצום גופא ,אבל בזמן הזה סדר העבודה היא להיפך .העבודה שלנו הוא להעלות התחתונים
שיעלו להגילוים.
והענין הוא ,שכדי לבוא להגילוי של התחתון גופא לע"ל ,הוא דוקא ע"י הרגש מעלת
הגילויים לפני כן .ולכן ביום השני של הבריאה לא כתיב בפירוש "כי טוב" ,אלא ביום
שלמחרת (כידוע שמה שנאמר ביום השלישי פעמיים "כי טוב" אחד מהם הוא בשביל יום
השני) .והוא מפני שיש מעלה בהמחלוקת והצמצום גופא ,אבל מעלה זו לא נתגלה אלא ביום
השלישי אחרי העבודה בהתעלותם למעלה .ע"כ תוכן ביאור המאמר.
נמצה מזה ,שענין ההעלם הוא בהתחתון ,ענין הגילויים הוא בהעליון ,וענין הגבורה הוא
הפירוד גופא שהתחתונים לא יעלו לעליונים.
ולכאורה ביאור זו הוא בסתירה להמבואר בהשיחה .דלכאורה נראה ששיטת קורח ,מעלת
הגבורה (ענין דיום השני) ,הוא שיטת ב"ה שהתכלית הוא בהתחתון גופא ,ושם מבואר שזהו
ענין של חסד?
ועוד (אף שלא נאמר בפירוש בהשיחה) ידוע הכלל שהלכה כב"ה בזמן הזה והלכה כב"ש
לע"ל .ונמצא ששיטת ב"ה  -מלמעלה למטה ,הוא בזמן הזה ,ושיטת ב"ש  -מלמטה למעלה,
יהיה לע"ל .7ולכאורה מפורש בהמאמר ששיטת קורח יהיה נכון דוקא לע"ל ולא בזמן הזה?
ג .ונראה לבאר בפשטות ,דהסתירה כאן בנוגע העלם וגילוי בעצם אינו בסתירה ,אלא
תלוי אם מדובר לפי דעת עליון או דעת תחתון .דלפי דעת עליון ,דהיינו מצד האור ,כל מה
שהאור נמשך למטה יותר והצמצום גדול יותר ,נעשה עי״ז העלם יותר .ולכן הארץ הגשמי
הוא בתכלית ההעלם בנוגע האור ,ובשמים יש גילוי (כפי שמבאר בהמאמר) .ולפי דעת
תחתון ,דהיינו ההשקפה מלמטה ,הוא להיפך ,שלגבינו הגשמיות הוא בגילוי והאור אלוקי
נעלם ממנו ,וכמו שהשמים נקראים 8עלמא דאתכסיא וארץ נקרא עלמא דאתגליא .וכמבואר
בחסידות שענין ההעלם הוא כדי לגלות (כמו הכלים דאצילות שמגבילים את האור בכדי
שיומשך לבי"ע) וכו' .וזהו כוונת השיחה שארץ הוא גילוי ושמים הוא העלם.

 6סעיף ד
 7וראה הערה  53בהמאמר שמזכיר הענין דהלכה כב"ש לע"ל בקשר לשיטת קורח
 8תניא פרק כו׳ ובכ"מ
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אבל עדיין צריך ביאור מהו ענין הגבורה ,שלפי כל הנ"ל לכאורה ישנם שני ענינים בזה.
מצד אחד הענין הוא הכוונה בהתחתון גופא וכו' ,ומצד שני הענין הוא העבודה מלמטה
למעלה וכו'.
[הצד השווה עכ"פ בשני הביאורים נראה פשוט (הן בהשיחה והן בהמאמר) שענין הגבורה
ומעלתה קשור דוקא בלע"ל .והענין הוא שבגבורה מונח העצם משא"כ בחסד שהוא ענין
הגילויים .השאלה היא רק איך לתווך שני הענינים של מעלת התחתון גופא שבו מונח העצם
(ולכן לא צריכים ל עלות להגילויים) ומעלת העבודה דמלמטה למעלה שבו מונח העצם,
שלכאורה הם ענינים הפכיים].
ד .ואולי י״ל בדרך אפשר ,שהם שני ענינים שונים .בהמאמר מדובר על התחתון גופא
(שיש בה העצם) ,ובהשיחה מדובר על העבודה של התחתון (לגלות את זה שיש בה העצם).
ובהקדם ,דיש לדייק בהמאמר בהביאור דטעותו של קרח ,וז"ל :״אבל קרח טעה בזה ,כי
גילוי השרש דמים התחתונים (גשמיים) עצמם יהיו לע"ל ,ובכדי שיהי' גילוי השרש דמים
תחתונים עצמם ,צריך להיות בהם תחלה ההרגש דמעלת הגילויים ,שע"י הרגש זה יש בהם
הצמאון והתשוקה לעלות למעלה ,ועי"ז יהי' גילוי השרש דמים תחתונים עצמם".
ומזה משמע לכאורה שיש ב׳ ענינים בטעותו של קרח :א' ,ששיטתו צודקת רק לע"ל ,ב',
(והוא העיקר) דצריך להיות הכנה בכדי שיהי' גילוי השרש דמים תחתונים עצמם ,דהיינו
המעלה דתחתונים (צמצום) גופא .ומובן מזה דהא דאמרינן שלע"ל יהיו הגבורות עיקר ,אין
הכוונה שהגבורות יהיו העיקר ותו לא אלא גם שענין זו גופא יהי' בגילוי (ולא כמו עכשיו
שהם בהעלם) ,וכדי לפעול את זה צריכים את ההרגש של הגילויים – העבודה דעכשיו.
ענין זה הוא ענין כללי בתורת החסידות בכלל ובתורת רבינו בפרט ,שענין הגלות אינו
דבר נפרד מענין הגאולה שבא רק מצד העדר הגאולה ,אלא שהוא חלק מהגאולה עצמה.
דהיינו ,שבכדי לפעול ענין הגאולה צריכים העבודה דעכשיו ,שהיא העלאה מלמטה למעלה,
להמשיך גילויים ,כי בכדי שיהי' "גילוי העצם" דלעתיד צריכים להמשיך הגילויים עכשיו.
וכפי ששמעתי סיוע לזה מהמבואר בסה״ש על מחז"ל" 9כל מחלוקת שהיא לשם שמים
סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים איזו מחלוקת לש"ש זו מחלוקת הלל
ושמאי ושאינה סופה להתקיים זו מחלוקת קורח וכל עדתו" ,שמחלוקת ב״ה וב"ש סופה
להתקיים לע"ל כי כל המחלוקת הוא רק ע"פ אמיתיות התורה  -לשם שמים ,ובמילא צ״ל
שגם שיטת ב״ש הוא אמת ,רק שבזמן הזה אין הלכה כמותו.

 9אבות ה ,יז
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עפ"ז יש לומר דזה ששיטת קורח אינה סופה להתקיים הוא כי אינו ע״פ אמתיות התורה
ובמילא גם לע"ל אינו צודק .כי ע"פ שיטתו לא צריכים את כל הענין של העבודה כלל וכלל,
ואפשר להגיע לאמיתות ענין הגבורות גם בלי הכנה.
וזהו ההבדל בין קרח לב"ש דלשיטתם א״א להגיע לאמיתות ענין הגבורות בלי עבודת
המטה.
ה .וכד דייקת שפיר במש״כ בהמאמר על ענין המחלוקת דיום שני לבריאת העולם (כנ"ל)
שה"כי טוב" של יום שני נאמר ביום השלישי ,כי המעלה דמחלוקת יתגלה רק לע"ל.
ובפשטות יום השלישי אין ענינו גבורה אלא תפארת .לכן לכאורה צ"ל שהמעלה דלע"ל אינה
בענין הגבורות מצ״ע אלא בענין התפארת שהיא הכוללת חסד וגבורה ביחד ,דהיינו מעלת
הגילוי וההעלם ביחד .ואולי יש לומר שזהו ענין ההכנה דגילויים הנ"ל שיפעלו גילוי העצם
ע"י ההכנה דעבודת הגילויים וכו'.
בקיצור :שיטת קורח אינה צודקת גם לע"ל .ומש״כ בהמאמר שטענתו צודקת ,הוא רק
ביחס למעלת התחתון ,אבל מעלה זה גופא יתגלה רק ע״י עבודה והכנה .ולכן לע"ל באמת
יהיו שני הענינים ,שזהו ענין התפארת( 10יום השלישי) .וכוונת השיחה הוא ששיטת ב"ש
(שהלכה כמותו לע"ל) הוא השיטה האמיתי שכולל גם ענין העבודה דמלמטה למעלה
(ההכנה ,)11ובמילא אין סתירה בין מש״כ בהשיחה להמבואר בהמאמר.
ו .ואם תקשי לך מהי התועלת בזה שהעבודה יהי' בגלוי ,הרי העצם מונח בהתחתון גם
אם אינו מתגלה?
הענין הוא שאינו כן ,דבאמת אם לא שיתגלה הדבר אין העצם נמשך כלל ובמילא לא יהי'
התכלית בהתחתון .כלומר גילוי העצם מוכרחת בכדי שיהי' המשכת העצם שהוא תכלית
הכוונה.
והביאור בזה הוא כמו שכתבתי כבר בהגליון דר"ח כסלו ,וזהו תמצית הענין:
בלקו"ש חלק ה' 12מבואר ענינו של עוה"ב וכוונתה .דבהשקפה ראשונה ,עוה"ב ,ששם
ניתן השכר על כל העבודה שנעשה בעוה"ז ,אינו שייך להכוונה ואינו מוסיף בו כלל ,ואינו
אל א שכר להאדם ,כי הרי "אין הקב״ה מקפח שכר כל בריה" .ולאידך ,עוה"ז התחתון והעבודה
שנעשה בו היא תכלית הכוונה אף שאין אנו מרגישים בכך.
 10שזהו שיטת ב"ש שהוא ע"פ תורה כנ"ל בפנים וכידוע שתורה הוא ענין התפארת כמבואר בארוכה בחסידות
(שתפארת כוללת שני ההפכים).
 11וזה שהתכלית הוא שארץ דהיינו גילוי יהי' נכלל בשמים שהוא העלם ,ראה בפנים אות ב' דלפי השיחה
ההעלם דשמים היא בעצם ענין הגילויים.
 12ויגש ב'
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יסוד זה מביא אדמו"ר הזקן כדי לבאר את המאמר חז"ל "יפה שעה אחת בתשובה
ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי עוה"ב" ,דעם היות שעוה"ב היא השכר על העבודה,
שבעצם היא גדולה יותר מהעבודה עצמה כמפורש בהמשנה "יפה שעה אחת של קורת רוח
בעוה"ב מכל חיי עוה"ז" ,עכ"ז אין עוה"ב מגיע לתכלית הכוונה שיש בעשיית העבודה עצמה
בעוה"ז ,שהיא בעין ערוך נעלה יותר .והיינו משום דעוה"ב אינו אלא נחת רוח נברא ,ואילו
העבודה בעולם הזה היא נחת רוח בורא ,מפני שהיא תכלית הכוונה.
והנה אף שיסוד זה אמת הוא ,עדיין אינו מובן:
א) לכאורה אין הנבראים מקבלים שלימות השכר מעבודתם שהרי אינם מקבלים נח"ר
אלא בערך הנבראים ולא לפי ערך הבורא ,שמובן מעצמו שהוא הנח"ר האמיתי מהמצוה
שנעשה ,והרי ״אין הקב״ה מקפח שכר כל בריה״ כנ״ל.
ב) מזה שעוה"ב בא לאחרונה ,חייבים לומר שבה מונח תכלית הכוונה (וכפי שאדמו"ר
הזקן מסביר בתניא שהתכלית היא תחיית המתים וכו') ולא עשיית המצוות עצמם ,אבל ע"פ
יסוד זה אין עוה"ב אלא דבר צדדי בלבד שאינה שייך להכוונה כלל.
ומבאר ,שאף שאמת הוא שדוקא בעוה"ז תופסים העצמות (רק שהוא בהעלם)  -ואדרבא
דוקא בגלל שהוא בהעלם זהו הסיבה להמשכת העצמות ,כי הרי גילויים מכסימים על העצם
(לפי שאינם כלים אליו)  -מ"מ א"א לומר שהמשכת העצמות צריך להיות דוקא בהעלם,
שהרי אין העצמות מוגבל בשום דבר (לא גילוי ולא העלם) .לכן צ"ל שבעוה"ב ישנו ג"כ נח"ר
בורא הנמשך לבנ"י ,ושעוה"ב הוא ג"כ חלק מהתהליך להשלים הכוונה ,שדוקא גילוי
העצמות בעוה"ב מורה על המשכת העצמות האמיתי בלי שום הגבלות ממש.
(והטעם על זה שלבנ"י נמשך הנח"ר בורא ,אף שאינו בערך לנבראים כלל ,הוא מפני
"שישראל וקוב"ה כולה חד").
ע"פ זה מובן שגילוי דבר כשלהי אינו רק מגלה אותו מההעלם ואינו מוסיף כלל לשלמות
הדבר ,אלא אדרבא ,מוסיף עליו טובא ,ובענינינו היינו שלימות המשכת העצמות .וע"פ זה
מובן שבכדי שהתכלית יהי' בהתחתון גופא מוכרח שזה יהי' בגלוי (ולפניו הכנה הראוי׳) .ובלי
הגילוי חסר בכל התכלית .וזהו ענין התפארת שכוללת חסד וגבורה ,דזה שהוא הוא בהתחתון
הו״ע הגבורה ,והגילוי של התחתון הו״ע החסד (שהיא גופא התכלית).
ז .כל הנ"ל הוא בדרך אפשר ,ואף שמשמעותו של המאמר הוא כן ,צ"ע בכל הענין מטעם
שלשה דברים:
א) בהערה  53בהמאמר המשמעות היא ששיטת קורח היא ממש כשיטת ב"ש ,עיי"ש.
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ב) אם כל הנ"ל נכון הרי בהשיחה היה צ״ל שיטת ב"ש כהלכה גם בזמן הזה ,דאם כל
שיטתו הוא שצ״ל העבודה שמלמטה למעלה הרי אדרבא זהו בדיוק ההכנה שצ״ל בזמן הזה
כדי להגיע להגילוי דלעתיד!
ג) ע"פ ביאור זה היה צ״ל שתפארת היא התכלית ,ובהערה הנ"ל ובשיחה מודגש
שה"עיקר שבגבורה" לדעת ב"ש?
כלומר משמעות המאמר מתאים עם הביאור ולא כ"כ השיחה (ובהערה  53בבמאמר).
עכ"פ עצ״ע בכל זה ,ואשמח לשמוע מקוראי הגליון חוו"ד בזה .ותן לחכם ויחכם עוד.

e
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ביאור בפרק קט"ז בתהלים ובהגש"פ של רבינו
הרב מרדכי שי' רובין

'כולל מנחם' שע"י מזכירות כ"ק אדמו"ר
שליח בישי"ג ה׳תשע"ד-ה ,וחבר המערכת ה׳תשע״ד
כמה דיוקים בלשון כ"ק אדמו"ר בהגש"פ לפיסקא "אהבתי" /יקדים ביאור כ"ק אדמו"ר
מ'זבח פסח' (להאברבנאל) בב' חלקים של הלל /עפ"ז יבאר הדיוקים בציונים של רבינו/
ע"פ כהנ"ל ביאור והבנה חדשה בפרק קטז "אהבתי" /ידייק הסדר הגמ' שלכאו' אינו
הסדר המאורעות /יביא ממדרש תהלים וירושלמי ששם יש סדר שאינה כהגמ' /ביאור
בסדר הגמ' שלכאו' אינו הסדר המאורעות /ביאור בסדר הגמ' שלכאו' אינו הסדר
המאורעות /ביאור ענין של 'חבלו של משיח' /חילוק בין תהלים לגמ' /דברי רבינו
בפרש"י ל'חבלו של משיח' במס' שבת וסנהדרין /ידייק עוד בלשון כ"ק אדמו"ר בהגש"פ
לפיסקא "אהבתי" /ביאורים של העץ יוסף היעב"ץ והמהר"ל ב'אני אברך ולי נאה לברך'/
ביאור ובסידור עם דא"ח ב'אני אברך ולי נאה לברך' /יחלק בין תחיה"מ ("אתהלך") ובין
ממעלת מלכות דוד ("כוס ישועות אשא") /יבאר עוד ע"פ כהנ"ל והבנה חדשה בפרק קטז
"אהבתי"

א .לקראת יום הבהיר י"א ניסן (קט"ו שנה) יש לעיין ולבאר קצת בהגש"פ של כ"ק
אדמו"ר ,ובמיוחד שבשנה זו מתמלאת שבעים שנה להדפסת הספר הראשון של רבינו -
הגש"פ  -בשנת תש"ו .ובפרט בקשר לפרק תהלים קט"ו ,הפרק החדש של כ"ק אדמו"ר
שהתחיל ביום הבהיר י"א ניסן ,אשר הוא ג"כ חלק מ'הלל' שאומרים בליל פסח וגם חלק
מההגדה .ונביא בעזהי"ת כמה ענינים מדבריו הק' בהגש"פ בנדו"ד ,ובעזהי"ת נוסיף כמה
הערות וביאורים בדא"פ.
הנה באמת כשמעיינים בהגדת רבינו לא מוצאים ביאורים ופי' וכו' על פרק קטז "אהבתי".
אמנם אחר עיון גדול בכל ההגדה ,אכן רואים שבאמת יש כמה מקומות ופיסקאות שדנים
 לזכות החתן התמים הרב משה נחמן שי' והכלה מרת חי'ה מושקא שתחי' דענבורג לרגל יום חתונתם ביום
ו' ניסן ה'תשע"ז ,יה"ר שיקויים בהם ברכת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו" :יה"ר שיהי' בנין עדי עד על יסודי התורה
והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות" ,ולזכות הילד ,חייל בצבאות ה' מנחם מענדל בן
מנוחה רחל שי' שיהי' לו המשך הרפו"ש בקרוב ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו.
לע"נ זקני הרה"ח משה בן ישראל אליעזר ז"ל רובין שו"ב במונטריאל ,יארצייט כט אדר  -ער"ח ניסן .ולע"נ
זקנתי האשה החשובה תמימה ביראת ה' ושמחה בחלקה תמיד ,מרת רישא בת ר' אברהם אבא ע"ה – אשת
הרה" ח ר' יחיאל מיכל פיקארסקי ,נפטרה בשיבה טובה ביום ש"ק פ' נח ד' מרחשון ה'תשע"ז ,ת.נ.צ.ב.ה .ולע"נ
ידידי בעל מידות טובות וגמ"ח ת"ח אי"א הוו"ח ר' שלמה יעקב בן ר' מרדכי ע"ה ,עמוד חזק בק"ק אלבני ,נ.י.
ידיד נאמן של מוסדות תומ"צ ובפרט חב"ד ושלוחי כ"ק אדמו"ר ,נפ' בש"ק פ' כי תשא את ראש בנ"י  -כ' אדר
ה'תשע"ז ,ת.נ.צ.ב.ה.
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ומבארים עניני הפרק באופן של רמז ובהעלם ,ומוסיפים ביאור ועומק חדש בכל הענין,
וכדלקמן .1ויש להודיע שכל הביאורים וכו' בהבא הם רק בדא"פ וכו' ,ודבריו הק' של כ"ק
רבינו הם בבחי' "לא מחשבותי כמחשבותיכם וגו'" כפשוט.
ב  .ראשית כל ,במקומו הרשמי בסימן 'הלל נרצה' בפיסקא ד"ה "לא לנו גו' אהבתי גו'
הללו גו' הודו גו'" כתב כ"ק אדמו"ר(" :תהלים קטו-קיח) .משנה פסחים (קיז ,ב) :רביעי גומר
עליו את הלל" .בפשטות בא כאן בדבריו הק' רק לציין המקור הן בתהילים  -המקור בתנך,
והן בהמשנה  -המקור ע"ז שאומרים מזמורים אלו בכוס רביעי.
אבל ידוע גודל דיוק הלשון בכל תיבה וכו' בכל תורת כ"ק אדמו"ר ,ובפרט בחיבורו
הראשון מדילי' – הגש"פ ,2וכבר דשו רבים מגדולי הת"ח והרמי"ם ובני הישיבות וכו'.
ולכן יש לדייק ולעיין בדבריו הק' הנ"ל ,דלכאו' זה פשוט ,ומהו הצריכותא בכ"ז .וגם מה
שבד"ה לפיסקא זו מזכיר ההתחלה של כל הפרקים "לא לנו גו' אהבתי גו' הללו גו' הודו גו'",
ולכאורה הו"ל לקצר ולהביא רק "לא לנו גו'" – דבזה יכלול כל המשך ההלל.3
וגם יש לדייק במש"כ "משנה פסחים (קיז ,ב)" ,שמציין להמשנה כפי שמובא בהגמ' ולא
מציין למשנה בעצמה "(פסחים פרק י משנה ז)".
ג .ויש לומר הביאור בהנ"ל ,ובהקדם דברי כ"ק אדמו"ר במק"א בהגש"פ:
הנה בפיסקא "הללוי' הללו – למעינו מים" בקטע האחרון מבאר כ"ק אדמו"ר מדברי
ה'זבח פסח' (להאברבנאל) הטעם לזה שמחלקים את הלל לב' חלקים ,חלק א' לפני הסעודה,
וחלק ב' אחרי הסעודה ,וז"ל:
"הללוי' הללו  -למעינו מים (תהלים קיג-קיד)  . .הפרקים הללוי' ובצאת המדברים
ביצי"מ קרי"ס ומ"ת (פסחים קיח ,א) ,לשעבר ,מפסיקין בהם ותקנו אחריהם ברכת הגאולה
ואכילת המצה שכל זה זכר ליצי"מ .והפרקים שלאחריהם המדברים בלעתיד לבוא (פסחים
שם) באים אחרי הסעודה ,כי הם ענין בפ"ע (זבח פסח)".
אכן בגמ' (פסחים קיח ,א) מבואר שפרקים האחרונים מדברים על לע"ל ,וז"ל:
"וכי מאחר דאיכא הלל הגדול אנן מ"ט אמרינן האי משום שיש בו ה' דברים הללו יציאת
מצרים וקריעת ים סוף ומתן תורה ותחיית המתים וחבלו של משיח יציאת מצרים דכתי'
בצאת ישראל ממצרים וקריעת ים סוף דכתיב הים ראה וינוס מתן תורה דכתי' ההרים רקדו
כאילים תחיית המתים דכתיב אתהלך לפני ה' חבלו של משיח דכתיב לא לנו ה' לא לנו וא"ר
 1ועד"ז ביארנו אשתקד על פרק קט"ו ובהגדת רבינו ,עיי"ש בהעו"ב שי"ל לי"א ניסן -חה"פ.
 2משא"כ ס' היום יום היה רק ליקוט וכו' (עכ"פ באופן רשמי(.
 3או לכל הפחות ה"ל לקצר ולומר "לא לנו גו' עד (סוף) הודו גו "'ותו לא.
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יוחנן לא לנו ה' לא לנו זו שעבוד מלכיות איכא דאמרי אמר רבי יוחנן לא לנו ה' לא לנו זו
מלחמת גוג ומגוג רב נחמן בר יצחק אמר מפני שיש בו מילוט נפשות של צדיקים מגיהנם
שנא' אנה ה' מלטה נפשי חזקיה אמר מפני שיש בו ירידתן של צדיקים לכבשן האש ועלייתן
ממנו ירידתן דכתיב לא לנו ה' לא לנו אמר חנניה כי לשמך תן כבוד אמר מישאל על חסדך
ועל אמיתך אמר עזריה למה יאמרו הגוים אמרו כולן עלייתן מכבשן האש דכתיב הללו את
ה' כל גוים אמר חנניה שבחוהו כל האומים אמר מישאל כי גבר עלינו חסדו אמר עזריה ואמת
ה' לעולם הללויה" ,ע"כ.
[ויש להעיר שהמהרש"א מפרש שה' דברים הללו המוזכרים בגמ' שהם בהלל ,כוללים
את ג' עיקרי הדת .יצי"מ וקרי"ס מורים על מציאותו ית' ועל חידוש העולם ,ומ"ת קאי על
תורה שהוא מן השמים ,ותחיה"מ מורה דאיכא ג' עולמות עוה"ז ועוה"ב וחבלו של משיח
מורה על שכר ועונש].
ד .ועפ"ז מובן היטב דיוק לשון כ"ק אדמו"ר (הנ"ל סוף אות א') הן בהד"ה והן במה שמציין
דוקא להגמ' ולא להמשנה.
דהנה בהמשנה איתא רק הדין ד"רביעי גומר עליו את ההלל" ,אבל בגמ' (בהמשך הביאור
בדברי המשנה בגומר את ההלל (קיז ,ב) בדף קיח ,א) מבואר שפרקי תהלים אלו מדברים על
זמן הגאולה ולע"ל כנ"ל ,ולכן מציין דוקא להגמ' ולא להמשנה .וגם כותב בהד"ה כל
ההתחלות של הפרקים לרמז שכל הפרקים (וחלקים) מחלק הב' דהלל שייכים להזמן דלעתיד
כמבואר לעיל מהגמ' ,כמ"ש כבר לעיל בהגדה (בפיסקא "הללוי' הללו גו'" הנ"ל) הטעם לזה
שחלק הא' המדבר ביצי"מ הוא לפני הסעודה ,וחלק הב' שמדבר בלע"ל ,שהוא ענין בפנ"ע,
הוא לאחרי הסעודה.
ועולה מזה שדוקא בשנים אלו שמתחילים לומר בכ"י פרקים אלו ד'קט"ו ,קט"ז וקי"ז',
מתחילים לדבר ולעורר בענינים דלעתיד לבוא וביאת המשיח ,וכל השנים שלפנ"ז היו רק
בבחי' יצי"מ ,קרי"ס ומ"ת לשעבר.
ה .ולפי משנ"ת הרווחנו ענין חדש ג"כ בהבנתו והגדרו של פרק קט"ז "אהבתי":
ביאור זה באמת נותנת הבנה אחרת לכל הפרק ד"אהבתי" (ושאר הפרקים) ,דבהכותרת
שלפני הפרק (בתהלים אהלי יוסף יצחק) איתא" :שבחים גדולים להקב"ה והיאך דוד אמר
בדין הוא לאהוב אותו על כל הטובות שעשה לנו כמה ניסים ואינו יודע מה גמול ישלם לו
שאי אפשר להשיב לו על כל הגמול שעשה עמו" ,שזהו ע"פ פשטות הכתובים בכוונת דוד
באמירת מזמור זה.
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ולפי הנ"ל יוצא שהוא גם תפלה ובקשה מבנ"י להקב"ה על ביאת משיח ,וכן מבואר בלשון
הז"פ" :ולדעתי כל החלק הזה מההלל נאמר כנגד הגאולה העתידה ואל הכוונה הזאת תקנו
לאמרו בליל פסח".
וכן אמר כ"ק אדמו"ר כו"כ פעמים 4שחלק השני שייך לגאולה העתידה ,ועד שידוע מנהגי
כ"ק אדמו"ר ,שהחל מאמירת שפוך חמתך וחלק ההלל של ההגדה ,היתה משתנה אופן
האמירה ,5לא רק אמירה בחשאי אלא אמירה בקול ,במתיקות הנשמעת לאוזן ובדביקות
ניכרת לעין .ומפעם לפעם דמעות זולגות מעיניו ,וגובר והולך באמירת הלל הגדול ונשמת.
(עדות מפי חסידים שהיו שם בשעת הסדר של כ"ק אדמו"ר).
ונמצא דהמבואר בגמ' "תחיית המתים דכתיב אתהלך" עולה בד בבד עם הנ"ל.
ו .ויש לעיין ולדייק בגמ' פסחים דלעיל (ס"ג) ,דלכאורה הרי הענין דתחיית המתים וחבלו
של משיח הם לא ע"פ הסדר של קורות הדברים ,ועד״ז בהפסוקים .דהנה שאר המאורעות
והפסוקים הם בסדר מסודר ״יציאת מצרים דכתי' בצאת ישראל ממצרים וקריעת ים סוף
דכתיב הים ראה וינוס מתן תורה דכתי' ההרים רקדו כאילים" (כדלקמן) .אבל כאן סדר
המאורעות דתחיית המתים ואח"כ חבלו של משיח אינם כסדר הנכון (כדלקמן) ,וכן הפסוקים
אינם כסדר ,דהרי "לא לנו" הוא בפרק קט"ו ,ואח"כ בא "אתהלך" בפרק קט"ז ,וצ"ע.
וזה שתחיית המתים הוא אחר חבלו של משיח הוא כמעט דבר הפשוט כמ"ש בכו"כ
מקומות בדברי רז"ל ,וכן קבע כ"ק אדמו"ר בכ"מ ,ורק נביא בקיצור:
בס' מגולה לגאולה (ע'  )042מבואר ממכתבי רבינו 6שהסדר שתהא בביאת המשיח הוא,
בנין ביהמ"ק ,קיבוץ גליות ,ורק אח"כ תחיה"מ .הרי להדיא שאין חבלו של משיח וצרות
לישראל בא לאחר קיבוץ גליות ובודאי שאינם אחרי בנין הבית.

" 4בהלל יש שני חלקים :החלק הראשון – ששייך ליצי"מ ,והחלק השני – ששייך לגאולה העתידה ,שאותו
אומרים בליל הפסח לאחרי כוס שלישי ,ולאחרי אמירת "שפוך חמתך" ,שזוהי ההכנה לגאולה העתידה" (משיחת
אחש"פ תשכ"ו).
"חלק ההלל שאומרים לפני האפיקומן שייך ל"בצאת ישראל ממצרים" ,וחלק ההלל שאומרים לאחרי אכילת
האפיקומן – שייך לגאולה העתידה" (משיחת אחש"פ תשכ"ז).
"ידוע שחציו השני של הסדר (לאחרי ברכת המזון – סיום ההלל ,הלל הגדול ונשמת ,עד "לשנה הבאה
בירושלים") שייך לגאולה העתידה" (משיחת אחש"פ תשד"מ).
"ידוע שעניני "ליל הסדר" נחלקים לשני חלקים :חלקו הראשון של הסדר  -קשור עם הגאולה ממצרים ,וחלקו
השני של הסדר – קשור עם הגאולה העתידה" (משיחת ש"פ קורח תשד"מ).
ולהעיר ממ"ש בסה"ש תשמ"ט שבת הגדול  -ערב י"א ניסן בהערה  ,87עיי"ש.
 5מעדותו של ר' ישראל שי' שמוטקין – שכ"ק אדמו"ר אמר לר' יענקל כ"ץ ע"ה בתחילת שפוך חמתך בזה"ל :
"מיט א שטורעם"!
 6תשובות וביאורים סי' יא ,ראה שם לשלימות המקורות ושקו"ט.
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וכן ראה בס' שערי גאולה ע' רצ"ה על כללות תחיה"מ וכן זמנה.
וכן מוכח מדברי רבינו שכבר היה "חבלו של משיח" ויצאו כבר ע"ז ,כמ"ש אדמו"ר
האמצעי (מובא לקמן) ,וכפשוט שעדיין לא היה ענין תחיית המתים.
אף אחר עיון גדול ,לא ראיתי בשום א' ממפרשי הגמ' שמבארים ואפי' שמעלים על
השלחן הפך הסדר הזה בגמ'.
[ורק ראיתי לא' שמבאר (ס' היובל (לכ' ר' משה אביגדור עמיאל)  -ירושלים ,תש"ג)
שמשמע מגמ' זו שהסדר הוא ראשית תחיית המתים ואח"כ חבלו של משיח ,ולכאו' דוחק
גדול מאוד לומר כן ,דהנה לא באה הגמ' לקבוע סדר הענינים אלא לדרוש הפסוקים ,ולהוציא
מפשטות שאר המקומות ודחז"ל וכו' ולחדש ענין חדש דחוק מאוד.
וגם לא מסתברא כן ,רק דאחר חבלו של משיח מתחלת הגאולה ותחיית המתים ,ולכאו'
מופרך לומר שאף אחר תחיית המתים עדיין יהי׳ הגלות כ"כ קשה עד לחבלו של משיח (וגם
אין הסדר הפסוקים בתהלים באופן זה אלא בהיפך ,כנ"ל)].
ז .אולם ביפה עיניים (עמ"ס פסחים שם) ציין למדרש תהלים (כו ,ו) ,וז"ל המדרש:
"לשמוע בקול תודה  -זה קרבן תודה ,ולספר כל נפלאותיך  -אמר ר' אבין יש הלל שיש בו
לשעבר ויש בו לדורות ויש בו לימות המשיח ויש בו לימות גוג ומגוג ויש בו לעתיד לבוא,
בצאת ישראל ממצרים לשעבר ,לא לנו ה' לא לנו בדורות הללו ,אהבתי כי ישמע ה' את קולי
לימות המשיח ,אסרו חג בעבותים לימות גוג ומגוג ,א-לי אתה ואודך לע"ל ,הודו לה' כי טוב
לחיי העולם הבא" ,וכעין סדר המדרש תהלים מובא בתלמוד ירושלמי.7
הרי עולה מדברי המדרש והירושלמי הנ"ל ,דהן סדר המאורעות והן הסדר בפסוקים בס'
תהלים מדיוק לפי הסדר ,משא"כ בגמ' הנ"ל.
ח .ויש לומר שהגמ' לא אתא לאשמעינן סדר הדברים ,דבאמת סדר הדברים הוא חבלו
של משיח ואח"כ תחיה"מ ,וא"כ טעם שינוי הסדר שנקט תחיה"מ קודם לחבלו של משיח
הוא שהגמ' נקט בסדר דלהלן:
הרי יצי"מ ,מ"ת ותחיה"מ כולם ענינים חיוביים ומאורעות טובות ויסודות ביהדות ,יצי"מ
ומ"ת הם מהשש זכירות שאומרים בכ"י וכן תחיה"מ הוא א' מי"ג עיקרים של אמונה ,משא"כ
"חבלו של משיח" אף שיש סדר שכך קבע הקב"ה מאיזה סיבות שתהא לפני ביאת המשיח,
אבל מ"מ אינו ענין חיובי אלא אדרבא הו״ע שלילי (עכ״פ בגלוי) ואינו יסוד ועיקר באמונתינו.
ואף שהפסוק "לא לנו" שמורה על "חבלו של משיח" בא קודם לפסוק "אתהלך" דקאי
על תחיה"מ ,הנה זה אינו ראי' שספר תהלים אינו בסדר מסודר ,כידוע גם מעניני דיומא מסדר
 7ברכות פ"ב ה"ד.
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של עשר מכות וכמ"ש כ״ק אדמו"ר בהגדה ש״פ בביאור שיטת רבי יהודה בסימניו "דצ"ך
עד"ש באח"ב" מה שמוסיף על שיטת החכמים שכתבו כל העשר המכות בפירוש ,אלא
שקובע ר"י הסדר דלא כמ"ש בתהלים.
ט  .ויש להוסיף ,דהנה מהו בכלל הצורך או הטעם שלפני ביאת המשיח תהי' "חבלו של
משיח" ,למה לא יכול להיות ביאת המשיח באופן של נחת ומנוחה בלי הצרות ד"חבלו של
משיח"?
ועד״ז יש לשאול בנוגע ללידה ,למה צ"ל הצער דחבלי לידה? והביאור הוא ע"ד מ"ש
המהר"ל (דלקמן) שכדי לשנות ממצב א' למצב חדש זה בא דוקא ע"י הצער ,עד"ז הוא
בהמעבר בין גלות וגאולה.
והוא ע"ד המבואר בדא"ח בענין התעניתים שצם ר' זירא לשכוח תלמוד בבלי כדי ללמוד
ירושלמי ,דזה שיש צער הוא בכדי לעלות לענין נעלה יותר ובשינוי ועלי' שבאין ערוך,
משא"כ לעלי' שבערך אדרבא בעינן השלב הקודם ,ולכללות ביאור בר' זירא עיין בד"ה זה
היום תרס"ו ועוד כ"מ ,וע"פ נגלה בלקו"ש חל"ד ע'  04ואילך.
ועפ"ז עולה דג״כ בזמן ,הרי תחיה"מ הוא אחר "חבלו של משיח" .והגמ' לא אתא
לאשמעינן סדר המאורעות לפי סדר הזמנים ,אלא אדרבא הגמ' רוצה לפרש ולגלות מהו
הכוונה והטעם שצ"ל ענין שלילי כמו "חבלו של משיח" ,אלא שזהו בשביל תחיה"מ ,כלומר,
הגמ' מגלה לנו שבאמת הסדר הוא יצי"מ ,דהיינו גאולה ולידת עם ישראל ,ואח"כ באים למ"ת
שהוא עבודת בנ"י ע"פ התורה ,דהיינו קיום התומ"צ ,ועי"ז באים לענין הגאולה ותחיה"מ,
וא"כ מפני מה יש ״חבלו של משיח״?
אלא שבכדי שתהא הגאולה אמיתית ושלימה – תחיה"מ שהוא שינוי ממצב א' לשני
באופן דאין ערוך  -צ"ל תחלה חבלי משיח .היינו דבאמת הסדר הוא יצי"מ ,מ"ת ותחיה"מ,
אלא דבכדי להגיע לתחיה"מ צ"ל תחילה מצד ענין אחר (וצדדי) "חבלו של משיח" ,שהוא
כנ"ל ע"ד הצומות דר' זירא בין לימוד תלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי.
וכן המהר"ל בס' נצח ישראל פל"ג מאריך בזה שיש צער בכל שינוי גדול וכן הוא חבלי
משיח ,עיי"ש.
ועפ"ז יש לומר ג״כ הטעם של הסדר בס' תהלים ,דהוא לפי סדר הזמן ,משא"כ בגמ'
כמשנ"ת .והביאור בזה ,דס' תהלים הוא תורה שבכתב ,ולכן הוא באופן של הדברים כמו שהם
כפשוטם בגלוי – תורה שבכתב ,אבל הגמ' שהוא תורה שבע"פ ,שבא לגלות ולפרש הכתב,
מגלה עומק הענין ולכן הגמ' משנה את הסדר ,כדי לפרש ולגלות שהתכלית הוא תחיה"מ
וביאת המשיח ,אלא כדי להגיע למטרה זו צ"ל תחלה "חבלו של משיח".
י .ויש להביא ולהעיר את דברי רבינו ב'חבלו של משיח'.
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בשיחות קודש (מוצאי ש"פ במדבר תשל"ט סעי' לד – בלתי מוגה) מבאר כ"ק אדמו"ר
בענין "חבלו של משיח" ומביא בין הדברים את פרש"י בב' מקומות בש"ס – מס' סנהדרין
ומס' שבת ,וז"ל" :וואס דאס איז אויך פארבונדן דערמיט וואס די גמרא זאגט "מה יעשה אדם
וינצל מחבלו של משיח ,יעסוק בתורה ובגמ"ח" (סנהדרין צח ,ב).
ד.ה .אז דורך דעם ענין פון לימוד התורה און נתינת הצדקה ,איז מען זוכה צו דערלעבן
משיח'ן  . .און מ'ווערט ניצול פון "חבלו של משיח" ,אפילו אין דעם דקות'דיקן אופן וואס
איז דא אין "חבלו של משיח".
[ווארום בנוגע צו דעם ענין של "חבלו של משיח" באופן הפשוט – האט מען דאך גערעט
אין די פריערדיקע התוועדויות (ליל ט"ו שבט ש.ז .סל"ט ,ועוד) אז דער מיטעלער רבי
שרייבט אין שער התשובה (שער התשובה ה ,ב) אז עס וועלן מערניט זיין קיינע ענינים בלתי
רצויים ,ווארום מ'האט שוין יוצא געווען מיט אלע ענינים וואס זיינען געווען בעבר].
וואס דער ענין פון "חבלו של משיח" איז – ווי רש"י (סנהדרין שם ד"ה חבלו) טייטשט
אפ" :פחדים וחבלים שיהיו בימיו מחיל הנכרים".
[אין שבת (קיח ,א ד"ה חבלו) טייטשט אפ רש"י "חבלו של משיח" – חבלי לשון חבלי
לידה ,אבער דא טייטשט ער דאס אפ מיט א גאנצע אריכות" :חבלו של משיח – גורלו ,ולקמן
בעי מאי היא ,ל"א פחדים וחבלים שיהיו בימיו מחיל הנכרים"].
המפרשים מפרשים את ל"א דרש"י כפירושו במס' שבת ,וכן גם יד רמה ובמהרש"א.
"הגאולה  . .מכונה בשם לידה  . .וכן ההרה כשמתקרבת הלידה כואבת יותר מכל ימי
הריונה כשיושבת על המשבר ,כן קודם הגאולה יכבד בגלות יותר מכל הגלות" (הגר"א ,אבן
שלמה יא ,ה).
ויש להעיר ,שאמנם בהשיחה דיבר בסגנון אחרת קצת מהנדפס בשיחו"ק ,וזה מדוייק
יותר ,ותוכן דבריו :אע"פ שבמס' שבת הוא המקום הראשון בש"ס והו"ל לרש"י להאריך עם
כל הפרטים ולא לקצר ,ובמס' סנהדרין שבא אח"כ בש"ס רש"י מפרש "א גאנצע אריכות"
(ל' כ"ק אדמו"ר) .מצד אפס הפנאי לא הספקתי להביאו כאן ,ויש לעיי"ש.
ואחר עיון רב בכו"כ ספרים לא מצאתי מהמפרשים שמדייקים בין השינויים ודיוקי
לשונות בדברי רש"י בין מס' שבת ובין במס' סנהדרין מלבד כ"ק אדמו"ר.
יא .ועוד יש לעיין ולדייק בלשונו הזהב של כ"ק אדמו"ר בפיסקא זו ,וז"ל:
"הללוי' הללו  -למעינו מים (תהלים קיג-קיד)  . .הפרקים הללוי' ובצאת המדברים
ביצי"מ קרי"ס ומ"ת (פסחים קיח ,א) ,לשעבר ,מפסיקין בהם ותקנו אחריהם ברכת הגאולה
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ואכילת המצה שכל זה זכר ליצי"מ .והפרקים שלאחריהם המדברים בלעתיד לבוא (פסחים
שם) באים אחרי הסעודה ,כי הם ענין בפ"ע (זבח פסח)".
דלכאו רה למה צריך לכפול המראה מקום ולחזור "(פסחים שם)" עוה"פ ,הרי היה יכול
להסתפק רק בפעם הראשון ,וגם היו יודעים בעיון במקור הראשון ש"הפרקים שלאחריהם
המבארים הענינים דלע"ל כנ"ל ,והיה יכול לכתוב "והפרקים שלאחריהם המדברים בלעתיד
לבוא באים אחרי הסעודה ,כי הם ענין בפ"ע (זבח פסח)" ,בלי הציון השני "(פסחים שם)"
ולא היה חסר שום דבר.
אלא די"ל שמוסיף כ"ק אדמו"ר בציון השני לענין נוסף ,שבהסתכלות בציון הראשון אין
אנו רואים.
ויש לומר שלכן מוסיף כ"ק אדמו"ר עוד ציון כדי לרמז ולגלות שיש עוד עניינים
המבוארים בגמ' פסחים שם על לע"ל (ואנן השתא רק נקטינו מפסוק "כוס ישועות" ,ואולי
יש עוד  ,ויש לעיין).
וז"ל התלמוד שם (קיט ,ב):
"דרש רב עוירא זימנין א"ל משמיה דרב וזימנין א"ל משמיה דרב (אשי) מאי דכתיב ויגדל
הילד ויגמל עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק לאחר
שאוכלי ן ושותין נותנין לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך ואומר להן איני מברך שיצא
ממני ישמעאל אומר לו ליצחק טול וברך אומר להן איני מברך שיצא ממני עשו אומר לו
ליעקב טול וברך אומר להם איני מברך שנשאתי שתי אחיות בחייהן שעתידה תורה לאוסרן
עלי אומר לו למשה טול וברך אומר להם איני מברך שלא זכיתי ליכנס לארץ ישראל לא בחיי
ולא במותי אומר לו ליהושע טול וברך אומר להן איני מברך שלא זכיתי לבן דכתיב יהושע בן
נון נון בנו יהושע בנו אומר לו לדוד טול וברך אומר להן אני אברך ולי נאה לברך שנאמר כוס
ישועות אשא ובשם ה' אקרא" ,עכ"ל.
והנה הקשו כל מפרשי הש"ס :הרי גם בדוד היה חטא אורי' ובת שבע וגם יצא ממנו
אבשלום שהי׳ רשע וכו' ,ומהי מעלתו ועדיפותו על האבות ושאר הצדיקים?
יב .והנה כתב העץ יוסף 8לפי שהמלוכה ניתנה לדוד ,וכבוד שמים הוא כשהמלך יהיה
מדיני ,ועד שלא היה יכול למחול על כבודו שמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול.
ובהגהת יעב"ץ כתב שהגמ' סוברת כאן כמ"ד (שבת נו ,א) כל האומר דוד חטא אינו אלא
טועה.

 8בעין יעקב.
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והמהר"ל 9הקשה ,הרי גם בדוד היה חטא אורי' ובת שבע וגם יצא ממנו אבשלום שהי׳
רשע ,ומהי מעלתו ועדיפותו על האבות ושאר הצדיקים? ומבאר שמה שאמרו שעתיד
הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שגומל חסדו לזרעו של יצחק ,כלומר שיעשה להם חסד
כנגד מידת הדין (שהוא יצחק) ששלטה בהם בגלות ,ולכן אברהם ויצחק אינם ראויים לברך
משום שיצאו מהם ישמעאל ועשו שעשו צרות לישראל ,והרי זה סעודה על גאולת ישראל
מן הגלויות ההם .עיי"ש מ"ש על שאר הצדיקים.
ומסיים במהר"ל ,אבל דוד המלך שהוא כעין מלך המשיח שעתיד לצאת ממנו ,וביטל
מלכות אדום ,עיי"ש מ"ש על אבשלום.
ובסידור עם דא"ח (קד ,ג – קו ,ג) מבאר הענין בארוכה בשער ברכת המזון ,ואחר שמבאר
בארוכה על זה ששאר הצדיקים לא רצו לברך ,מסיים (ע' קו ,ג) על זה שדוד נטל לברך ,ורק
נביא קצת מדבריו הק' שם ,למען הקורא ,וז"ל" :אבל דוד אמר לי נאה לברך כו' שנאמר כוס
ישועות אשא כו' ,פי' דוד הוא בחי' המלכות כידוע ,ולע"ל כתוב והיה אור הלבנה כאור החמה
שהוא בחי' עליית המלכות למעלה מז"א כמ"ש אשת חיל עטרת בעלה" ,ועיי"ש בארוכה,
וגם מבואר בכ"מ אחרות בדא"ח.
[וא"ת אם באמת מרמז על המבואר בגמ' במק"א למה לא ציין הדף "קיט ,א" ,ולמה סתם
"(פסחים שם)"?
אלא ודאי אינו מגרע מהמבואר ג"כ בדף קיח ,א "תחיה"מ" וכמ"ש הזבח פסח עצמו כנ"ל,
אלא בא רק להוסיף עוד ענין (וגם אולי יש מעלה לכל ענין מחבירו ולכן נקט בסתם לכלול
את שניהם ,וראה לקמן].
יג .ויש להוסיף ולבאר החילוק בין תחיית המתים המרומז בפסוק "אתהלך" ממעלת
מלכות דוד המרמז בפסוק "כוס ישועות אשא".
דהנה אף שתחיית המתים אינה רק נס צדדי בביאת המשיח (כמו דברי חז"ל על הניסים
שיהיו לע"ל) ,אלא הוא חלק עיקרי של הגאולה ,עד שהוא יסוד ומעיקרי האמונה בדת,
והרמב"ם נקטו כאחד מי"ג עיקרי אמונה ,שהוא מבטא את ענין הגאולה שאין רוחניות בלבד
לנשמות ,אלא דוקא בחיבור עד להגשמיות ,נשמה בגוף .דזהו כל ענין הגאולה העתידה שהוא
תכלית דבריאת העולם שהוא דירה לו ית' בתחתונים דוקא ,כידוע לכל.
אמנם מ"מ יש מעלה לענין של מלכות דוד על תחיית המתים ,דהנה תחיית המתים תהא
בראשית הגאולה ואח"כ הנשמות בגופים בשאר המשך הזמן תהא כמו שהם עתה כביכול.
אמנם ענין ומעלת של מלכות דוד מבטא מגלה ומדגיש את כל הענין דגאולה שהוא בחי'
 9בס 'נצח ישראל פל"ג.
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המלכות – ביטול בתכלית לאלקות שזהו ענין הפנימי והעיקרי לכל זמן הגאולה .ולכן יש
מעלה דוקא לדברי רז"ל בגמ' המרמז בפסוק "כוס ישועות" (דף קיט) דקאי על הישועה
ובגאולה בשלימותה על "אתהלך לפני ה' בארצות החיים" שקאי על תחיה"מ.
יד .ולפי משנ"ת הרווחנו ענין חדש ג"כ בהבנת וגדרו של פרק קטז "אהבתי":
ובאמת ביאור זה ג"כ נותן הבנה אחרת לכל הפרק ד"לא לנו" (ושאר הפרקים) ,שאינו רק
כלשון הכותרת בתהלים (בתהלים אהלי יוסף יצחק) לפרק קטז" ,שבחים גדולים להקב"ה
והיאך דוד אמר בדין הוא לאהוב אותו על כל הטובות שעשה לנו כמה ניסים ואינו יודע מה
גמול ישלם לו שאי אפשר להשיב לו על כל הגמול שעשה עמו" ,שזהו הפשטות באמירת
דוד מזמור זה .אלא הוא תפלה ובקשה מבנ"י להקב"ה על ביאת משיח ,וכן מבואר בלשון
הז"פ" :ולדעתי כל החלק הזה מההלל נאמר כנגד הגאולה העתידה ואל הכוונה הזאת תקנו
לאמרו בליל פסח".
ויש עוד מעלה ,דהפסוק "אתהלך" שקאי על תחיה"מ לא אומרים בכל פעם שאומרים
הלל אלא רק בהלל שלם ולא החצי הלל בר"ח וכיו"ב .אמנם הפסוק ד"כוס ישועות" שקאי
על מלכות דוד אומרים בכל פעם גם בחצי הלל בר"ח וכו'.
וזה מתאים ג"כ להנ"ל שתחיה"מ אף שהוא ענין עיקרי וכו' בדת ישראל ועד שהוא א'
מי"ג עקרי האמונה כמ"ש הרמב"ם ,הנה מ"מ אינו גדרו העקרי של משיח .אבל ענין ומעלת
מלכות בית דוד כמבואר בדא"ח (כנ"ל) שהוא הביטול בתכלית להקב"ה ולאלוקות ,וכמו
שהסיפור בגמ' הנ"ל "אומר לו לדוד טול וברך אומר להן אני אברך ולי נאה לברך שנאמר כוס
ישועו ת אשא ובשם ה' אקרא" ,וענין זה הוא גדרו (העקרי ומרכזי) של המשיח והגאולה
השלימה.
וגם רואים מהפי' שונים בגמ' הנ"ל ,מעלת תורת החסידות על הפרד"ס של תורה (כמ"ש
בקונ' ענינה של תורת החסידות) שמבאר את המהות והעצם של כל ענין .וכן רואים בהדיא
בנדו"ד מעלת הביאור של ה'סידור עם דא"ח' על שאר המפרשים שמבארים את מעלה
פרטית בדוד המלך ,משא"כ בחסידות מבאר את המהות ועצם של מלכות דוד שהוא ביטול
בתכלית כנ"ל .וגם שמעלה זו קשור לסיפור בגמ' שקאי בסעודת לע"ל בגאולה ,שכל גדרו
של הגאולה רואים בסיפור זה – שהוא מעלת מל' דוד.
ויש לבאר לעיין ולהשלים עוד בכל משנ"ת ,רק מצד אפס הפנאי לא הספקתי לבאר כל
צרכו ,ועוד חזון למועד.

e
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ביאור מקומו ד'כוס של אליהו' בליל הסדר
הנ"ל
יביא קושיית כ״ק אדמו״ר בנוגע מקומו של כוס של אליהו /יביא מדרשות חלוקות בזמן
מילת בנ״י ממצרים ועפ״ז יתרץ הקושי׳  /יבאר הטעם שכ״ק אדמו״ר הניח הקושי׳ בתוך
ההגדה

א .בהגדה של פסח על ליקוטי טעמים ומנהגים פיסקא ד"ה כוסו של אלי׳ ,כותב כ"ק
אדמו"ר הטעם לכוס זה ,וז"ל(" :חק יעקב ,שו"ע רבינו סו"ס ת"פ) .מזיגת כוס זה אחר ברכת
המזון  . .טעם כוס זה הוא כי אליהו הוא המעיד שישראל מקיימים מצות מילה (ע"פ מש״כ
בפרקי דר' אליעזר פרק כ"ט) המעכבת בפסח כמו שנאמר" :וכל ערל לא יאכל בו" (הרב משה
חאגיז בספר ברכת אליהו) .ויש להמתיק זה ע"פ מש״כ (שמות רבה פרשה יט ,ה) שבלילה
זה מלו ישראל עצמם [ואף שאין מלין אלא ביום – וכמו שהקשו ע"ז בכמה ספרים  -י"ל
בפשיטות ,דהדין דמילה שלא בזמנה אינה אלא ביום  -נתחדש לאחר מ"ת (תוד"ה מר ,יבמות
עב ,ב)]״.
אבל קשה ,דלטעם זה הי' צריך למזוג כוס זה בתחלת הסדר ,ועכ"פ לפני האפיקומן שהוא
זכר לפסח" .עכ"ל.
ב .ואולי י"ל בדא"פ ביאור במקומו של כוס של אליהו דוקא כאן לאחר אפיקומן,
ובהקדים:
הנה זה שכתב כ"ק אדמו"ר "יש להמתיק זה ע"פ מ"ש (שמות רבה יט ,ה) שבלילה זה
מולו ישראל עצמם" ,הרי גם במדרש במ"א בשיר השירים רבה (פ"א ,י״ב) מובא אותו ענין
בקצת שינויים ,אמנם כד דייקת שפיר נראה לחלק ביניהם:
במדרש שמות רבה איתא" :זאת חקת הפסח ,אמר ר' שמעון בן חלפתא ,כיון שיצאו
ישראל ממצרים אמר הקב"ה למשה הזהר לישראל על מצות פסח 'כל בן נכר לא יאכל בו . .
 לע"נ זקנתי האשה החשובה תמימה ביראת ה' ושמחה בחלקה תמיד ,מרת רישא בת ר' אברהם אבא ע"ה
–אשת הרה" ח ר' יחיאל מיכל פיקארסקי .נפטרה בשיבה טובה ביום ש"ק פ' נח  -ד' מרחשון ה'תשע"ז,
ת.נ.צ.ב.ה .
ולע"נ ידידי בעל מידות טובות וגמ"ח ת"ח אי"א הוו"ח ר' שלמה יעקב בן ר' מרדכי ע"ה ,עמוד חזק בק"ק אלבני,
נ.י .ידיד נאמן של מוסדות תומ"צ ובפרט בתי חב"ד ושלוחי כ״ק אדמו״ר ,נפ' בש"ק פ' כי תשא את ראש בנ"י -
כ' אדר ה'תשע"ז ,ת.נ.צ.ב.ה.
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' ,כיון שראו ישראל שפסל לערלים לאכול בפסח עמדו ישראל לשעה קלה ומלו כל עבדיהם
ובניהם וכל מי שיצא עמהם  . .רבותינו אמרו לא בקשו ישראל למול במצרים אלא כלם ביטלו
המילה במצרים חוץ משבטו של לוי  . .והי' הקב"ה מבקש לגאלן ולא הי' להם זכות ,מה עשה
הקב"ה ,קרא למשה ואמר לו לך ומהול אותם  . .והרבה מהם לא היו מקבלים עליהם למול.
[והעיקר הנוגע לענינינו] אמר הקב"ה שיעשו את הפסח וכיון שעשה משה את הפסח גזר
הק ב"ה לארבע רוחות העולם ונושבות בג"ע ,ומן הרוחות שבג"ע הלכו ונדבקו באותו הפסח
 . .והי' ריחו הולך מהלך ארבעים יום .נתכנסו כל ישראל אצל משה אמרו לו בבקשה ממך
האכילנו מפסחך מפני שהיו עיפים מן הריח ,היה אומר הקב"ה אם אין אתם נמולין אין אתם
אוכלין  . .מיד נתנו עצמם ומלו".
אולם בשיר השירים רבה (פ"א ,יב) כתוב" :אמר ר' אבהו עד שמשה וישראל מסובין
ואוכלין פסחיהם במצרים כבר הקדים הקב"ה שנאמר "ויהי בחצי הלילה וה' הכה כל בכור
בארץ מצרים  . .מלמד שהי' ריחו של אותו הדם (של מילה שמלו עצמן קודם יציאתן ממצרים
כדכתיב כל ערל לא יאכל בו ,מפי' עץ יוסף) ,והופיע להם הקב"ה ריח טוב מבשמי ג"ע והיתה
נפשם קוהא לאכול ,ואמרו לו למשה רבינו תן לנו מה נאכל ,אמר להם משה כך אמר לי הקב"ה
וכל עבד איש מקנת כספו ומלתה אותו אז יאכל בו .עמדו ומלו את עבדיהם ,והיתה נפשם
קוהא לאכול .אמרו לו תן לנו מה נאכל ,אמר להם כך אמר הקב"ה סינטומוס (פי' בלשון יווני
כללו של דבר [ערוך] ,מפי' עץ יוסף] כל ערל לא יאכל בו .מיד כל אחד ואחד נתן חרבו על
ירכו ומהל עצמו" .ע"כ.
ג .ויש לדייק מבין כו"כ מהחילוקים בין המדרש דשמו"ר ובין שהש"ר ,והוא שינוי לשון
הנוגע להנידון כאן :דבשמו"ר איתא "וכיון שעשה משה את הפסח" ,משא"כ בשהש"ר כתוב
"עד שמשה וישראל מסובין ואוכלין פסחיהם במצרים כבר הקדים הקב"ה שנאמר ויהי בחצי
הלילה וה' הכה כל בכור בארץ מצרים".
לכאורה נראה דהלשון (דשמו"ר) "וכיון שעשה משה את הפסח" משמע שעת הצלי'
ועשיית הפסח ,שהוא בתחילת הלילה ,ועכ"פ אין מוכח שהי' סמוך לחצות הלילה (ומסתברא
מילתא דהי' סמוך לתחילת הלילה) .אבל הלשון (דשהש"ר) "עד שמשה וישראל מסיבין
ואוכלין פסחיהם במצרים כבר הקדים הקב"ה שנאמר ויהי בחצי הלילה כו' " ,מוכח שאוכלים
פסחיהם (משה והחלק מבנ"י שכבר מלו א"ע ,כמוכח מהמשך המדרש" :מלמד שהי' ריחו
של אותו הדם" (היינו דם מילה) ,אבל גם הי' חלק מבנ"י שלא מלו א"ע כמוכח מהמשך
המדרש "אמר לי הקב"ה סינטומוס כל ערל לא יאכל בו" אפי' לאחר שכתוב שהי' כבר מילה,
אלמא היו אלו שלא מלו את עצמם במילה ראשונה (והיתה מילה אחרת אח"כ ,כדלעיל)
עכ"פ עד חצות הלילה ,ורק אז הגיעו החלק מבנ"י שעדיין לא מלו ,ואז מלו את עצמם כדי
לאכול מפסחו של משה .והוי מדרשות חלוקות בנוגע לזמן המילה.
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וי"ל דנחלקו ב' המדרשים בדין אכילת הפסח כל הלילה או רק עד חצות ,שהוא מח'
התנאים בין חכמים ור' אליעזר :לפי המבואר בשמו"ר הוא רק עד חצות ,משא"כ לשהש"ר
הוי כל הלילה ,אפי' לאחר חצות.1
עכ"פ לפי הנ"ל עולה דלפי המדרש דשמות רבה היתה המילה מיד אחר שעשה משה את
הפסח (בתחילת הלילה) ,משא"כ משיר השירים רבה מוכח דהמילה היתה בשעת (ואחר)
אכילת משה וחלק בנ"י מהקרבן פסח ,ואכלו אפי' עד חצות – 'ויהי בחצי הלילה'.
ואם תאמר דאין להוכיח משם ,דבאמת הם ב' מימרות נפרדות; דיש מימרא ד"עד שמשה
וישראל  . .כבר הקדים הקב"ה" וזה אכן הי' בחצות ,ויש מימרא בהמשך שאינו קשור לזה,
והוא בנוגע למילת בנ"י כדי לאכול מהפסח ,ואפשר דהי' בתחילת הלילה כמ"ש בשמות רבה
כנ"ל.
אמנם א"א למימר הכי ,דהנה בלקו"ש חי"ז (ע'  )503דן כ"ק אדמו"ר במילת בנ"י בלילה
בליל יציאת מצרים ,ושולל פי' היפה תואר (על שמו"ר) שכתב שיתכן שהמילה היתה קודם
חשיכה ,וכותב רבינו (תחילת אות ג') "מ'קען אבער אזוי ניט זאגן ,ווייל פון דעם סיפור ווי
ער ווערט געבראכט אין שה"ש רבה אויפן פסוק "עד שהמלך במסבו" איז קלאר אז ס'איז
געווען בלילה .דארט שטייט בפירוש ,אז דאס איז פארגעקומען" ,עד שהמלך במסבו" – "עד
שמשה וישראל מסובין ואוכלין פסחיהם במצרים" ,און אכילת פסח איז דאך "בלילה הזה",
בליל ט"ו ניסן (און ניט "קודם חשיכה")" .עכ"ל.
נמצ א מדברי כ"ק אדמו"ר שב' המימרות של (א') "כבר הקדים הקב"ה"( ,ב') והמימרא
אודות מילת בנ"י הם המשך א' ,עד שאפשר להוכיח מא' לשני ולומר שהמילה ודאי היתה
בשעת אכילת הפסח.2
ד .ועפ"ז י"ל בנדו"ד:
בהגדה ש"פ מביא כ"ק אדמו"ר מהמדרש דשמו"ר ,וא"כ מובן דהשאיר כ"ק אדמו"ר
ב"אבל קשה ,דלטעם זה הי' צריך למזוג כוס זה בתחילת הסדר ,ועכ"פ לפני אכילת האפיקומן
שהוא זכר לפסח" .אבל לפי המדרש בשהש"ר מובן מקומו של כוס של אליהו ,כיון שכבר
אכלו משה וכו"כ מישראל את פסחיהם ורק אז הגיעו חלק מבנ"י למול ,הרי שפיר קא עבדינן
דכוס של אליהו שקשור לברית מילה הוי אחרי אכילת האפיקומן ,דזמן האכילה ה'רשמי'
וקבוע של משה וישראל כבר התחיל בפשטות קודם חצות ולזה אנו עושים אפיקומן ,וכוס
של אליהו הוא על שם שאח"כ חלק מבנ"י מלו את עצמם כמשנ"ת.

 1ראה בס' 'מרבה לספר' לאבי מורי שליט"א ,בקטע 'מעשה' שהאריך בביאור המחלוקת.
 2וצע"ק למה לא הביא כ"ק אדמו"ר ראי' אלימא טפי דבהדיא כתב שם "ויהי בחצי הלילה".
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ונראה דהמדרש של שה"ש לא הי' תחת ידו של כ"ק אדמו"ר וכיו"ב בשעת כתיבת הגדה
ש"פ ,והנה כ"ק אדמו"ר עצמו כתב לא' (אג"ק חי"א ע' קעה) "במש"כ בהוספה – ונזכר לעיל
– שמלו בלילה מפני שלא נאמרה עדיין פ' כי תזריע מצאתיו עתה בהרש"ש לשהש"ר א,
יב".
ונראה דלא הי' המדרש שהש"ר וכיו"ב תחת ידו הק׳ בשעת כתיבת ההגדה בשנת תש"ו,
ורק בשנת תשט"ו בשעה שכתב המכתב הנ"ל ראה את שהש"ר – "מצאתיו עתה" (אף
דאפשר שרק על הרש"ש על שהש"ר כתב כ"ק אדמו"ר 'מצאתיו עתה').
כמובן כל המבואר לעיל הוא רק בבחי' הבנת דעת תחתון ושפל ובדרך אפשר ע"פ הבנה
שכלית ,ובודאי מובן ד"לא מחשבותיו כמחשבותינו".

e
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דין מילה שלא בזמנה אינה אלא ביום
הנ"ל
יביא דברי כ"ק אדמו"ר בהגדה בענין מילה שלא בזמנה /יקשה על מיקום ציטוט דברי
התוס /.יביא מכתב מכ"ק אדמו"ר בענין זה /יציע שיש ב׳ אופנים למקור הדין דמילה
שלא בזמנה אינה אלא ביום /יביא דברי הרמב״ם בזה ושיש בזה ב׳ גירסאות /יבאר עפ״ז
ב׳ צדדים בדעת הרמב״ם /יבאר לפ״ז מיקום ציטוט דברי התוס .בדברי כ״ק אדמו״ר

א .בהגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים באמצע הפיסקא 'כוס של אליהו' כותב
כ"ק אדמו"ר[" :ואף שאין מלין אלא ביום  -וכמו שהקשו ע"ז בכמה ספרים – י"ל בפשיטות,
דהדין דמילה שלא בזמנה אלא ביום  -נתחדש לאחר מ"ת (תוד"ה מר ,יבמות עב ,ב)]".
ולכאורה בהשקפה ראשונה אינו מובן מה שציין כ"ק אדמו"ר לתוס' ביבמות לאחר
שכותב "נתחדש לאחר מ"ת" ,ולא קודם לזה ,על דבריו "דהדין מילה שלא בזמנה אינה אלא
ביום" ,דהרי בתוס' לא מוזכר כלל אודות קודם מ"ת וכו' ,וז"ל התוס' (ד"ה מר סבר דרשינן
וביום) שם:
"אע"כ דמדכתיב שמונת ימים דרשינן (שבת קלב ,א) ולא לילות ,וביום דרשינן אפי'
בשבת ,מ"מ שפיר דריש מוי"ו דוביום ,לרבויי כל הני דאין נימולין אלא ביום".
יוצא לנו דמבואר מדברי התוס' דאין מלין אלא ביום אפי' במילה שלא בזמנה ,אבל לא
מוזכר אודות כל הענין דקודם או לאחר מ"ת וכו' ,א"כ איך ומדוע ציין כ"ק אדמו"ר לתוס'
שם?
וא"ת דמהתוס' ידעינן דהוי מהפסוק ו'ביום השמיני' בפרשת תזריע (ויקרא יב ,ג) שנאמר
לאחר מ"ת ולא מהכתוב "ומבן שמונת ימים" (בראשית יז ,יב) שנאמרה קודם מ"ת ,הרי לזה
לא בעינן לאתי לתוס' דמבואר בהדיא בגמ' עצמה דילפינן מקרא 'וביום השמיני' שהוא
לאחרי מ"ת.
והנה באג"ק (חי"א ע' קעה) כותב כ"ק אדמו"ר" :מה שהעיר אשר הכתוב בהוספה
דהלימוד ביום השמיני הוא לאחר מ"ת ,קשור זה בהסוגיא אם מצות מילה רק נשנית בסיני.
 לע"נ זקנתי האשה החשובה תמימה ביראת ה' ושמחה בחלקה תמיד ,מרת רישא בת ר' אברהם אבא ע"ה –
אשת הרה"ח ר' יחיאל מיכל פיקארסקי .נפטרה בשיבה טובה ביום ש"ק פ' נח  -ד' מרחשון ה'תשע"ז ,ת.נ.צ.ב.ה.
ולע"נ ידידי בעל מידות טובות וגמ"ח ת"ח אי"א הוו"ח ר' שלמה יעקב בן ר' מרדכי ע"ה ,עמוד חזק בק"ק אלבני,
נ.י .ידיד נאמן של מוסדות תומ"צ ובפרט בתי חב"ד ושלוחי כ״ק אדמו״ר ,נפ' בש"ק פ' כי תשא את ראש בנ"י -
כ' אדר ה'תשע"ז ,ת.נ.צ.ב.ה.
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הנה לא כן הוא לדעתי ,ולכן ציינתי דוקא לתוס' ולא להסוגיא דשבת ,כי הענין דנשנה בסיני
הוא במה שנאמר קודם מ"ת ,ובמצות מילה בענינים הנלמדים מפ' לך לך ,משא"כ וביום
השמיני שהוא בפרשה שנאמרה לאחר מ"ת".
ראשית ,להעיר אף שפשוט הדבר ,מ"ש כ"ק אדמו"ר "ולא להסוגיא דשבת" ,אין זה
הסוגיא שהבאנו בדברינו (דף קלב ,א) אלא סוגיא אחרת שמדברת ה"אם מצות מילה רק
נשנית בסיני" .והעיקר הוא ,שאפי' לאחרי דברי כ"ק אדמו"ר במכתב הנ"ל עדיין צריך להבין
מה שציין לתוס' שם דוקא ולא סגי לי' בהגמ' עצמה כנ"ל.
ב .והנראה לומר בזה ,ובהקדים מהו ההוספה ותועלת בדברי התוס' על האמור כבר בגמ'
בהדיא.
הנה הערוך לנר מבאר לפי התוס'" :וביום דרשינן אפי' בשבת ,לפי הנראה מסוגיא דשבת
שם (קלב ,א) רק ר' יוחנן ס"ל הכי ,אבל רב אחא בר יעקב דמפיק לי' מילה בשבת מ'שמיני',
וכן שאר אמוראי דנפקא להו מהלכה (למשה מסיני) או מגזרא שוה על כרחך לא ס"ל ל'וביום'
ולא לילה אתי כמבואר שם ברשב"א .וא"כ ע"כ ל'וביום' ולא בלילה אתי .ואף דמפיק כן מ'בן
שמונת ימים' ,אבל מקום כתיב למדרש מיני' אפילו מילה שלא בזמנה כדדרשינן בברייתא
דהכא ,וכיוון דתניא התם כוותיה דר' יוחנן א"כ י"ל דברייתא דהכא כהנך אמוראי דפליגי אר'
יוחנן אתיא כי היכי דליסייע לכל אחד ברייתא אדידי'" (עיי"ש מ"ש בתירוץ השני).
עכ"פ מבואר מדבריו לפרש דברי התוס' ,דלפום ריהטא היינו לומדים את הגמ' כאן שת"ק
ס"ל דילפינן 'וביום' שאפי' שלא בזמנה אינה אלא ביום הוא אליבא דהאמוראים החולקים על
ר' יוחנן (שלומד מ'ביום' אפי' בשבת) ,אבל ר' יוחנן עצמו אינו יכול ללמוד דין זה מ'ביום'
דבעינן למילה דוחה שבת והוה גמרות חלוקות זע"ז מיבמות לשבת .ובזה אתו התוס'
לאשמועינן דסוגיין קאי אפי' לר' יוחנן ,דאפי' לר' יוחנן שלומד מ'ביום' למילה בשבת" ,מ"מ
שפיר דריש מוי"ו ד'וביום'" לענין מילה שלא בזמנה אינה אלא ביום.
ג .אמנם הרמב"ם בריש הל' מילה (פ"א ה"ח) כתב "בין ביום השמיני שהוא זמנה בין שלא
בזמנה שהוא תשיעי והלאה שנאמר ביום השמיני ולא בלילה" ,וממשיך בהלכה שלאחריו
(ה"ט) "מילה בזמנה דוחה את השבת" ,ולא מביא האי דרשה דמ"ביום ואפי' בשבת" .ועיין
ערוך הנר (דלעיל ,בסוף דבריו) שכתב שהרמב"ם חולק על דעת התוס' וס"ל דסוגיין דיבמות
אינו כר' יוחנן (שבת קלב ,א) דיליף מ'ביום' למילה אפי' בשבת ,ואשר לכן גבי שבת לא כתב
הרמב"ם שנאמר ביום.1
אולם אחר העיון מצאתי שהגירסא ברמב"ם הנ"ל הוא רק כמ"ש בסמ"ג ובעץ חיים
ובכלבו (הל' מילה סי' מב סק"א) ,אבל בכת"י יש גירסא אחרת ,דבסמ"ג גרס בלשון הרמב"ם
 1א "כ צ"ע לדעת הרמב"ם מניין שמילה אכן דוחה שבת אם לאו מר' יוחנן.
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"שנאמר ביום השמיני ולא בלילה" ,משא"כ בכת"י כתוב "שנאמר – 'וביום השמיני' ולא
בלילה".
ויש לומר דבזה חולקים ב' הגירסאות:
דלפי הסמ"ג ודעימי' למדו בדעת הרמב"ם שחולק על התוס' כמבואר לעיל ,כיון שגרסו
"ביום (בלי וא"ו) השמיני" צריך לומר דא"א ללמוד "ביום" הן לשבת והן למילה שלא בזמנה,
דרק אם דרשי בתוספת וא"ו אפשר ללמוד הן הדין דמילה שלא בזמנה והן הדין דדוחה שבת.
אמנם לגריסת הכת"י שגרסו ברמב"ם "שנאמר 'וביום השמיני'" ,מצי למילף דין מילה
שלא בזמנה דוקא ביום וגם הדין דדוחה שבת ,כיון דיש ללמוד 'ביום' וגם וא"ו – "וביום".2
ובאמת במרכבת המשנה (אלפנדרי) כבר הרגיש בזה ,ולכן אף שהי' לו הגירסא דהסמ"ג
כתב בסוף דבריו שצריך לתקן הגירסא ל'וביום השמיני'.
ד .אם כנים הדברים לכאו' יש לומר כן גם בנדו"ד:
מעתה אתי שפיר שלא ציין כ"ק אדמו"ר לגמ' יבמות (עב ,ב) למקור 'דהדין דמילה שלא
בזמנה אינה אלא ביום – נתחדש לאחר מ"ת" ,דבאמת יש מפרשים (גירסת הסמ"ג ברמב"ם)
הסוגיא שם דלא כר' יוחנן בשבת (קלב ,א) ,ולכן אפשר שאינו אליבא דהלכתא .ונראה,
דלפיכך ציין כ"ק אדמו"ר דוקא לתוס' שם ,דלדעת התוס' (וכגירסת כתה"י ברמב"ם) מבואר
להדיא דהגמ' ביבמות מתאים עם ר' יוחנן בהגמ' בשבת ,ואין סיבה לומר שאינו אליבא
דהלכתא ויכולים ללמוד הן הדין דמילה דוחה שבת והן הדין דגם שלא בזמנה אינה אלא ביום.3

e

 2לפי שיטה זו צע"ק למה לא הביא הרמב"ם בהלכה ט' פסוק "וביום" לזה שמילה בזמנה דוחה שבת.
 3ראה בכל זה לקו"ש חי"ז שיחה לפרשת תזריע (ד).
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טעם הקהלת משה את בנ״י
הת' מנחם מענדל שיחי' גרינבוים
בחור בישיבת אהלי יוסף יצחק

השליח הת' מנחם מענדל שיחי' גראסבוים
שליח בישיבת אהלי יוסף יצחק
יביא דברי כ״ק אדמו״ר בלקו"ש ח״א /יביא עוד מדבריו הק' שנראים כסותרים על
הראשונים ויסיים בצ"ע

בריש פרשת ויקהל כתיב ״ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה
הדברים אשר צוה ה׳ לעשות אותם .ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש
שבת שבתון לה׳ וכו״.
בלקו״ש חלק א׳ (דף  )581שואל כ״ק אדמו״ר וז״ל :ער זאגט אלה הדברים אשר צוה הוי׳
לעשות אותם ,און ער דערקלערט ניט וואס זיינען די דברים? רוב מפרשי התורה לערנען אז
דאס גייט אויף ציווי תרומת המשכן ,אבער דאס איז דאך שווער ,ווארום ווייטער ביי תרומת
המשכן זאגט ער נאך אמאל ויאמר וגו׳ ,מוז מען דאך זאגן אז די אמירה גייט אויף אן ענין
וואס איז פאר דעם צווייטן ויאמר ,אויף דעם וואס ער זאגט באלד נאך דעם ששת ימים וגו״.
מזה לכאורה משמע שלשיטת כ״ק אדמו״ר טעם הקהלת בנ״י 1וכוונתו של משה באמרו
״אלה הדברים אשר צוה ה׳ לעשות אותם״ הוא על מש״כ מיד אח״כ :״ששת ימים תעשה
מלאכה וגו״.
אבל בלקו״ש ח״ו (דף  000סעי׳ ב׳ ,ועד״ז בחלק כ״ו ע׳  065סעי׳ ב׳) הכריח כ״ק אדמו״ר
להיפך לכאורה ,וז״ל:
"דער אנהייב הענין ,״ויקהל משה את כל ישראל״ עדת בני איז (איז פשטות) געווען בכדי
איבערצוגעבן אידן דעם ציווי אויף מלאכת המשכן .נאר פאר דעם האט ער מקדים געווען -
ע״ד א מאמר המוסגר  -אזהרת שבת בכדי צו אנזאגן אז מלאכת המשכן איז ניט דוחה שבת.
ועפ״ז לייגט זיך צו זאגן ,אז דער המשך ,״אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אותם״ האט
משה געמיינט (ניט בלויז ״אזהרת שבת״ ,נאר) אויך דעם ציווי אויף מלאכת המשכן

 1כמובן מהמשך דברי השיחה שהענין ד״ויקהל״ הוא חלק מהתיקון על חטא עה״ד שנתתקן ע״י הענין ד״ששת
ימים תעשה (בדרך ממילא) מלאכה״ ,עיין ס״ח.
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[ואדרבה :לכאורה גייט עס בעיקר אויף מלאכת המשכן ,ווארום דאס איז דאך געווען די
מטרה פון דעם ״ויקהל״].
אבער אויב אזוי ווערט שווער :צוליב וואס האט זיי משה געזאגט נאכאמאל "זה הדבר
אשר צוה ה" ,בעת ער האט זיי שוין פריער געזאגט "אלה הדברים אשר צוה ה"?
אפילו אויב מ'וועט איינלערנען (בדוחק) אז "אלה הדברים" גייט בלויז אויף "אזהרת
שבת" ,איז ניט מובן :וויבאלד אז איוך פריער האט ער געזאנט צו אידן "הדברים אשר צוה ה"
,איז דאך ניט מתאים צו זאגן (אויף מלאכת המשכן) "זה הדבר אשר צוה ה" ,פון וואס ס'איז
משמע אז בלויז "זה" [מלאכת המשכן] איז "הדבר אשר צוה ה" ,בעת אויך די פריערדיקער
רייד זיינען "הדברים אשר צוה ה"?" .ע"כ.
מזה לכאור ה נראה ששיטתו של כ״ק אדמו״ר הוא דמוכרח לומר שהאמירה של משה
״אלה הדברים״ היתה על תרומת המשכן ,מזה שבתרומת המשכן כתיב ״זה הדבר אשר צוה
ה״ ,ו״זה״ משמע שרק זה הוא מה שצוה ה׳ לאמר ,ואם כוונתו בראש הפרשה ב״אלה הדברים״
היתה על שבת ,למה כתב אח״כ בתרומת המשכן ״זה הדבר״? אלא ודאי אפי׳ בתחילת
הפרשה כוונתו הוא על תרומת המשכן[ .ושאלתו בח״ו הוא להיפך מח״א ,למה הוצרך לחזור
ולומר ״זה הדבר״].
וזה נראה בעיני קשה ,ואבקש מקוראי הגליון שיעיינו בזה ,וישיבו לי חוו"ד.

e
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עמידה בעת קריאת שירת הים
הת' אהרן מנחם מענדל שי' קסטל
תלמיד בישי"ג בשנות ה'תשע"ג-ד
בהיום יום שבת שירה 1כתוב" :עומדין בעת קריאת השירה".
ושאל אותי זקני הרב כתריאל ברוך שי' קסטל מהו המקור לזה ,ולמה דין זה הוא רק אצל
שירת הים 2ולא אצל שירת דבורה 3ושירת הבאר 4וכיו"ב?
והוא עצמו הביא למקור הגמ' בסנהדרין" 5תניא ר"א אומר מתים שהחי' יחזקאל עמדו
על רגליהם [כמ"ש שם בקרא" 6ויעמדו על רגליהם"] ואמרו שירה" .וכתב ע"ז בעיון יעקב
שם "אפשר ללמוד מכאן כשרוצין לשור שירה לפניו צריכין לעמוד דוקא ".וא"כ חזינן
דצריכים לעמוד לאמירת שירה .ונראה כמקור טוב אבל אינו מובא בפוסקים בענין הלל.7
ובהיום יום עם הוספות הערות וציונים ח"ב 8כתב" 9ראה מגילה יד ,א :אמרי' שירה ...
הלל נמי נימא עכ"ל( .הרי מזה שענינם חד הוא) .וראה שו"ע או"ח סי' תכב ,ס"ז מצות הלל
בעמידה .וראה הטעם בזה בפר"ח (שם) .וכן מובא בשל"ה".
ולא זכיתי להבין ראייתו ,דמנ"ל שכוונתו (בהמימרא שם) לדמות אותם (שירת הים והלל)
גם לענין מנהג שלא מובא בש"ס? וביותר אינו מובן לפי דברי הפרי חדש שהביא ,ששם כתב
הטעם (בשם תניא רבתי) "לפי שההלל עדות שבחו של מקום וכו' ומצות עדות בעמידה",
שעפ"ז הוא דרשה ע"ג דרשה ,וידוע דכל הדרשות והיקשות שעשו הראשונים וכו' הם בתור
נתינת טעם ולא מקורות לחדש הלכות חדשות ,וכמו שלא יאמרו שנעמוד ג"כ בק"ש שנאמר
בה לשון "עדות" ,10אלא מקורו הוא ממ"ש שבה"ל (כמו שהביא הב"י) ,ואינו נלמד מהדין
לגבי הלל.

 1י"ז שבט .וכ"ה בהיום יום של שביעי של פסח (כ"א ניסן).
 2וגם בשעת אמירתו בתפילת שחרית בכל יום (קצוה"ש סי"ח ס"ד מדה"ח).
 3שופטים פ"ה (הפטרה דשבת שירה).
 4חקת כא ,יז.
 5צב ,ב.
 6לז,י.
 7או"ח סי' תכב ,ס"ז.
 8שם הערה *.45
 9שו"ר עד"ז בקצוה"ש סי' פד ס"ק כב.
 10שו"ע אדה"ז ח ,א.
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וא"כ עדיין נשאר לנו לבאר למה עומדין רק לשירת הים ,ולא לשאר השירות .ובהקדם
יש לשאול עוד שאלה :ע"פ מקורות אלו עדיין אינו מובן למה עומדין ,נהי אצל העצמות
יבשות וקריאת הלל כשהם עצמם אמרו שירה היו צריכים לעמוד ,אבל אנו אין אנו קוראים
השירה אלא שומעים אותו מן הבעל קורא?
ויש לומר הביאור בזה שבשמיעתנו אנו חיים עוה"פ קרי"ס כמו שהי' אז וכאילו אנו
בעצמנו אומרים שירה אז (ע"ד שומע כעונה ,)11ולכן עלינו לעמוד בעת אמירתו.12
וכתב כ"ק אדמו"ר בסה"מ מלוקט 13שקרי"ס נכלל במצות זכירת יצי"מ ,14וציין
לתוספתא "15צריך להזכיר בה [ב"אמת ויציב"] יציאת מצרים כו' וקריעת ים סוף" ולפי'
החסדי דוד שם "השלמת הגאולה היתה בקריעת ים סוף" .ויש להעיר עוד מגמ' ברכות16
"והא בעי לאדכורי "והא בעי לאדכורי יציאת מצרים דאמר הכי מודים אנחנו לך ה׳ אלקינו
שהוצאתנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים ועשית לנו נסים וגבורות על הים ושרנו לך".
שמזה משמע שקרי"ס (ואפי' שירת הים) הוא חלק מיצי"מ לענין זכירתו ,שעליו אמרו

 11ולהעיר מסוטה (ל,ב) וסוכה (לח,ב) על השייכות של שומע כעונה לשירת הים.
 12ולפי"ז יש לפרש  -ע"ד הרמז – את השייכות דמנהג זה ד"עומדין בעת קריאת השירה" להמשך ההיום יום
שם ,וזלה"ק" :שבת בשלח שנת כתר"א אמר הצ"צ המאמר ראו כי ה' הנדפס בלקו"ת .וסיפר אח"כ לבנו אאזמו"ר:
שבת בשלח שנת תקס"ה אמר אאזמו"ר זה המאמר .אח"כ קרא אותי וסיפר לי ,אשר בשנת תקכ"ט בהיותו
במעזריטש ,קרא אותו הה"מ לחדרו וא"ל :שבת בשלח שנת תקט"ז אמר הבעש"ט מאמר ע"פ וישב הים לפנות
בוקר לאיתנו ,לתנאו כמארז"ל .בשנת תקכ"א (שנה אחרי הסתלקות הבעש"ט) הי' אצלי  -המשיך דבריו הה"מ
 רבי (הבעש"ט) ואמר המאמר והוסיף ביאור בענין עושין רצונו  -ולא דברו  -של מקום .והיום הי' אצלי מורילחזור המאמר .ואמר הה"מ המאמר לפני אדמוה"ז ,והוסיף ביאור בענין גנאי נהרא שזהו כענין קריעת ים סוף".
דלכאו' תוכן הענין הו א איך ש"חיו" (או אולי ליתר דיוק פעלו) את קרי"ס עוה"פ ע"י המאמר הזה בכל דור ודור.
[ולהעיר ממנהגו הק' של כ"ק אדמו"ר נשי"ד ש(בכו"כ שנים) הי' אומר מאמר בליל חה"ש לפנות בוקר ,ומקובל
אצל כמה חסידים שעי"ז פעל הענין דמתן תורה שניתן מחדש בכל שנה ושנה].
 13ד"ה כימי צאתך תשי"ב אות ב' ובהערות שם .ח"ד ע' רכו (ח"ג ע' קסג בהוצאה חדשה) .ע"ש בכ"ז.
 14כנראה (מהפנים שם) כחלק מן המ"ע מה"ת ,אבל אינה עיקר המצוה ואינה מעכבת (הערה  .)02ועכ"פ מד"ס
(שם).
" 15ברכות רפ"ב .הובאה בתו"א בשלח סב,ב .וראה גם שו"ע אדה"ז או"ח הלכות ק"ש סס"ו סי"ב ."-הערה 78
שם.
 16יד,ב.
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חז"ל" 17בכל דור ודור [ובכל יום ויום -תניא רפמ"ז ]18חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא
יצא [היום -תניא שם] ממצרים".19
ועפ"ז מובן (אם אכן כנים דברינו) שהחיוב לעמוד הוא בב' תנאים:20
א .שהשירה 21צ"ל שייך לדורות ,וכמו שהוא בשירת הים שהוא חלק מיצי"מ כנ"ל ,וענינו
בכל יום ויום כו'.
ב .השירה צ"ל שירת רבים ולא שירת יחיד( .וכמו שהי' בשירת הים ,שנטלו בה חלק כל
בנ"י ,הן האנשים והן הנשים והן הטף).22
ולכאורה עפ"ז יתורצו כל השאלות :כי שירת דבורה היתה שירת יחיד ואינו נוגע לדורות,
ושירת הבאר (לכאורה) אינו נוגע לדורות כ"כ.

 17פסחים קטז,ב במשנה.
 18וכנראה כ"ה גם דעת אדה"ז בשלחנו (ואפ' אפי' הרמב"ם)  -ראה לקו"ש חי"ב ע'  40והערה  04ובע'  44והערה
.57
 19ולהעיר גם מהכתוב בהמשך ההיום יום של שביעי של פסח ,שנוהגים להיות ניעורים כל ליל שבש"פ ,וכנראה
טעמו הוא כי אז "נזכרים ונעשים "הענין של קרי"ס[ .שאין שייך כאן הטעם שאומרים על מנהג זה בחה"ש שהוא
לתקן מעשה אבות שהיו ישנים בעת מ"ת ].ועפ"ז יובן המשך הענינים בהיום יום שם (וראה גם לעיל הערה .)75
 20שו"ר שהרל"י שי' רסקין כתב עד"ז במענתו לזקני הנ"ל.
 21תודתי נתונה לחברי הת' מנחם מענדל שי' ראטנברג שהעיר לי בזה.
 22וכמו שאומר ר"מ (בסוטה שם) שאף עוללים ויונקים שרו.
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עריכת שולחנות – עבד פשוט או עבד נאמן
הת' יעקב דוד שי' גארדאן
בחור בישי"ג
יביא תוכן דברי המאמר ויקשה עליהם /יבאר בכמה אופנים

בהמשך תרס״ו במאמר ד״ה אחרי ה׳ אלוקיכם אדמו״ר מוהרש״ב מבאר ב׳ מיני עבדים,
הא׳ עבד נאמן ,שעובד עבדתו מצד אהבתו אל אדונו ,שיודע מעלת ומדריגת האדון ומשום
זה הוא נותן את עצמו להיות עבדו ,והב׳ עבד פשוט ,שעובד עבודתו רק מצד עול האדון
שעליו ולא מצד אהבתו לאדונו ,ואין לו סיבה המכריח אותו לעבוד עבודתו חוץ מרצונו של
האדון.
וממשיך לבאר מעלתו של העבד פשוט על העבד נאמן ,דאף שאין לו הרגש אלוקי ,ואינו
ע״פ טבעו ,עם כל זה הוא עובד עבודתו בביטול גמור וכו ,עיי"ש.
ובסוף המאמר מוסיף לבאר שהעבד פשוט עבודתו הוא במלאכות פשוטות ,כמו תיקון
המאכלים ועבודה שבשדות ,שברוחניות זהו״ע עבודת הבירורים .והעבד נאמן עבודתו הוא
בעבודות של כבוד ,כמו לערוך שולחן ולהושיט יין בכלי יקר ,שברוחניות עבודות אלו אינם
ממש ע״ד עבודת הבירורים ,כ״א בענינים נעלים יותר.
לאח״ז מביא מד״ה לולב וערבה (תחילת ההמשך) שגם שם מבואר ב׳ מיני עבדים .הא׳,
עבד שעבודתו הוא בענינים שכליים כמו עסק הפרנסה במו״מ וכמו נקיבת מרגליות ואבנים
טובים ,שבכללות זהו ע״ד העבד נאמן ,והב׳ ,עבד שעבודתו הוא בענינים גרועים כמו לחטוב
עצים ולתקן מאכלים ולערוך שולחן ,שבכללות זהו ע״ד העבד פשוט.
וצ״ב ,הרי בתחילה מפרש שהעבודה דעריכת שולחנות הוא עבודתו של העבד נאמן,
שהוא עבודה שיש בה כבוד ,ולאח״ז מפרש שעריכת שולחנות הוא מעבודתו של העבד
פשוט ,שהוא עבודה גרועה?
ואוי״ל שיש ב׳ אופנים בעריכת השולחן .הא׳ ,כמו בסעודות בימים רגילים ,שעריכת
השולחן הוא באופן הרגיל ואין בו דבר מיוחד ,שזהו העבודה של העבד פשוט .ולפעמים יש
זמנים מיוחדים אצל האדון ,לדוגמא כשיש פגישה מיוחדת ,או חתונה וכדומה ,ואז צריכים
שעריכת השולחנות יהי׳ באופן מיוחד .ועבודה זו היא עבודה שכליית יותר ,ויש בה ענין של
כבוד ,וזהו העבודה של העבד נאמן.
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ויותר נראה לומר ,שהעבודה של העבד פשוט הוא לערוך השולחן לפני הסעודה ,ולכן
מביא ענין זה עם עוד כמה דברים שהם הכנה לסעודה ,כמו לחטוב עצים ולתקן מאכלים ,דכל
אלו הם מלאכות גרועות .והעבודה של העבד נאמן הוא לשרת בתוך הסעודה וליתן מאכלים
לפני האדון .ולכן מביא ענין זה עם עוד ענין שהוא בתוך הסעודה  -להושיט יין בכלי יקר,
שזהו עבודה שיש בה כבוד.
עוד יש לחלק בין המבואר כאן להמבואר בד״ה לולב וערבה ,דשם מפרש שהעבד הראשון
עובד במלאכות דקים ושכליים שהאדון בעצמו היה עושה ,ואילו כאן אצל העבד נאמן מבואר
שעבודתו הוא בענינים נעלים יותר כמו להושיט יין בכלי יקר וכו ,דאף שזה יותר נעלה
מעבודתו של העבד פשוט ,אבל מ״מ אי״ז בגדר מה שהאדון בעצמו היה עושה.
ולכן אולי יש לחלק ולומר שהעבד הא׳ המבואר שם אינו כמו העבד נאמן ממש ,אלא
יותר קרוב לבחי׳ בן ,אף שאינו ממש בדרגת בן ,עד כ״כ שעבודתו הוא ממש מה שהאדון
בעצמו היה עושה.
ובמילא י״ל דבכללות לגבי בחי' עבד זו העבד נאמן הוא דומה יותר להעבד פשוט בזה
שבשניהם עבודתם אינו כפי ערך האדון ,ולכן העבודה דעריכת השולחנות הוא שייך יותר
בכללות להעבד הב׳ המבואר שם.

e
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בדין חצי שיעור במלאכת שבת
הרב בנימין גבריאל שי' הכהן כהן
ראש הישיבה ,ישיבה גדולה
יביא דברי הגמ׳ בכתובות ,וישאל בדין תשלומין למי שעשה ח״ש מלאכה /יביא דברי
הגרש״ש דחייב בתשלומין /יביא ראי׳ מפשטות לשון הרא״ה /יקשה על הרא״ה שמביא
ראי׳ מקוצר /יתרץ ע״פ דברי האחרונים בביאור שיטת ר״ל דח״ש מותר מה״ת /עפי״ז צ״ע
לפי דעת ר״י

גמ׳ כתובות ל״א ,א׳ :א״ר אבין הזורק חץ מתחילת ארבע לסוף ארבע וקרע שיראין
בהליכתו פטור שעקירה צורך הנחה היא ,עכ״ל .ופירש״י (שם ,ד״ה שעקירה)  . .ומההיא
שעתא אתחלה לה מלאכה ,עיי״ש .ובחי׳ הרמב״ן (שם ,ד״ה הא דאקשינן ואמאי) ביאר ,וז״ל:
דהא דאמרינן אי אפשר להנחה בלא עקירה הכי קאמרינן ,א״א להתחייב על הנחה אי ליכא
עקירה ,הלכך משעת עקירה הוא דקא מתחיל להתחייב בנפשו ,וכיון שהוא הולך למות ,בדין
הוא שיפטר על שיראין שקרע ,ע״כ לשון הרמב״ן.
והנה יש לעיין בדין התשלומין אצל מי שאכן זרק את החץ וגם נתכוין שיניח לסוף ארבע,
אלא שלפועל לא נעשית מחשבתו ונח החץ בסוף ב׳ אמות (אלא שכבר הספיק לקרוע את
השיראין לפני זה) או ,באופן אחר קצת ,שהלך ד׳ אמות אלא שלא נעשית הנחה לבסוף.
ומקום הספק בזה הוא עפ״י דברי רש״י הנ״ל שמשעת עקירה כבר התחיל את המלאכה,
ובפרט לפי דברי הרמב״ן שמאז הוא הולך למות ,שמדברים אלו הי׳ לכאורה אפשר לדייק
דגם במקום שהדבר לא נשלם בפועל מ״מ מספיק התחלת החיוב לפטרו מחיוב תשלומין .
ועי׳ בספר חי׳ ר׳ שמעון יהודה הכהן (להגר״ש שקאפ) על מס׳ כתובות סי׳ ל״ג שכתב
שברור הדבר שאם עשה עקירה בלא הנחה שאח״כ שלא יפטר מחיוב הממון שהי׳ באותה
שעה ,וגם אם אכל חצי זית חלב לחוד ודאי שלא יפטר מממון גם לדעת ר׳ נחוניא בן הקנה
דס״ל שיש בחייבי כריתות משום קלבד״מ.
ובטעם הדבר כתב שם דמה דקיי״ל שחייבי מיתות שוגגין פטורין מתשלומין הוא רק
דילפינן מתנא דבי חזקי׳ דלא מחלקינן בין שוגג למזיד ובין אתרו בי׳ ללא אתרו בי׳ .ומ״מ
בעינן שתהא עשיית המעשה באופן שאם הי׳ מזיד והי׳ בו התראה הי׳ חיוב מיתה בפועל
ממש .ומשום הכי באוכל חצי זית חלב ,או עשה עקירה בלא הנחה ,אף דכבר עשה חצי
העבירה והתחיל להתחייב ,מ״מ כיון דלא נגמר הדבר בפועל הרי איגלאי מילתא למפרע דמה
שהתחיל להתחייב לא הי׳ באמת הולך למות ,ורק אם נשלם הדבר אח״כ איגלאי מילתא
למפרע שכבר הי׳ עליו התחלת דין מיתה שפטרו גם מעיקרא מחיוב ממון ,עיי״ש בדבריו.
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והנה כדבריו כן משמע להדיא בחי׳ הרא״ה (ד״ה גופא) שכתב ,וז״ל - :שאין עיקר הכוונה
אם אפשר לזה בלא זה או אי אפשר ,אלא שכבר התחיל להתחייב בנפשו כשמתחייב
בתשלומין כגון עקירה והנחה ,דודאי משעת עקירה התחיל להתחייב בנפשו ,משום דבחיוב
שבת כיון דבעינן עקירה ,אחר שעשה אותה מלאכה אין אומרים שחיובו על ההנחה שזה אינו,
שאין חיובו על ההנחה יותר מן העקירה אלא בין שניהם ,וכיון שהוא חייב על העקירה כהנחה
משעת עקירה הוא פשוט שהוא מתחייב בנפשו מאותה שעה .הא למה זה דומה? לקוצר,
דבעינן שיעור ,ואין ספק כי כל ממון שמתחייב משעה שמתחיל לקצור עד שנגמר שיעורו
הוא נדון שמתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין ,אע״פ שאין חיובו עד שעת גמר השיעור.
עכ״ל הרא״ה.
והנה המשמעות הפשוטה של דברים אלו ,ובפרט מ״ש ״אחר שעשה אותה מלאכה״ ,הוא
דלא מחייבין אותו על העקירה עד לאחר שההנחה כבר נעשית ,ורק אז הוא דאמרינן שהחיוב
הוא ,כדברי הרא״ה ,בין שניהם ,והיינו ששניהם ביחד גורמים את חיובו ,והתחלת חיוב זה הוא
משעת עקירה .וא״כ מפורש הוא בדברים אלו שאם באמת לא נעשית ההנחה ,שוב אין כאן
שום התחלת חיוב משום מלאכה ,וגם אין כאן שום סיבה לפטרו מהחיוב תשלומין שחל עליו
לאחר עקירת החץ .וביאור הדברים צ״ל לכאורה שהוא כמ״ש הגרש״ש בספר הנ״ל.
ומ״מ עדיין נשאר מקום עיון בדברי הרא״ה הנ״ל .והוא במה שמביא ראי׳ לסברתו
(דהתחלת החיוב הוא למפרע משעת העקירה) ממלאכת קצירה ,דבעינן שם שיעור להתחייב
ומ״מ פטור מן התשלומין על כל מה שהזיק משעת התחלת הקצירה ,אע״פ שלא נתחייב
לפועל עד שגמר שיעור קצירתו .ומזה מביא ראי׳ שכן הוא גם בחיוב תשלומין שחל בין
עקירת והנחת החץ .דלכאורה קשה הדמיון והראי׳ ,דהלא שם בקצירה כבר התחיל לקצור
ועשה חצי שיעור עכ״פ של המלאכה ,שבזה קיי״ל כדעת רבי יוחנן (יומא ע״ד ,א׳) שאסור
מן התורה משום דחזי לאצטרופי וא״כ בודאי י״ל שמשעת התחלת הקצירה כבר יש כאן
התחלה לחיובו ,כיון דגם אם לא יגמור ויסיים שיעור שלם הלא מ״מ עשה איסור תורה של
חצי שיעור ,שהיא אותה האיכות של שיעור שלם ,וכלשון הגמ׳ (שם) ״איסורא קא אכיל״,
עיי׳ לקו״ש ח״ז ע׳  552הע׳  .54וא״כ האיך אפשר להביא ראי׳ מזה על מי שלא עשה אלא
עקירת החפץ דבזה אין זה ענין הוצאה כלל (לשון הלקו״ש הנ״ל) ,ואשר לכן אין בעקירה
לבדה שום איסור של חצי שיעור ,ודלא כבמלאכת קוצר?
ועיי׳ בספר מקור הלכה על מלאכת שבת (להגר״ב זילבר ,מהדורה שני׳ ,ב״ב שנת
תשכ״א) סוף סי׳ ח׳ שכנראה כבר הרגיש בזה ,וכתב דאין להביא ראי׳ מדברי הרא״ה דס״ל
דזה עוקר וזה מניח אסור משום חצי שיעור כמו שאר מלאכות בשבת ,דמה שמדמה לה לקוצר
הוא רק בזה ,דכמו בקוצר כל חלקי הקצירה מצטרפים ביחד להשלים מלאכתו ,כמו״כ כאן
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דע״י העקירה וההנחה ביחד נשלם מלאכת מחשבת שלו ,עיי״ש בדבריו .ולכאורה ביאורו
דחוק קצת.
ועד״ז אינו נראה לפרש כוונת הרא״ה שאינו מביא ראי׳ מדין קוצר ,אלא שאומר עוד
דוגמא לעצם יסודו ,ולדעתו בשניהם יש פטור של קלבד״מ גם בלי טעם של חצי שיעור ,שגם
פי׳ זה קשה להעמיס בדבריו.
ומה שנראה לפרש בזה הוא עפ״י דברי האחרונים בביאור דעתו של ריש לקיש החולק
על ר״י בגמ׳ יומא הנ״ל וס״ל דאין בח״ש איסור תורה כלל ,דלכאורה קשה להבין לפי דעתו
ל מה חייב האוכל שיעור שלם של איסור ,והלא כל מה שאכל עד המשהו האחרון הי׳ היתר
גמור וא״כ אין כאן אכילת שיעור איסור כלל? ובספר אמרי בינה (בשר בחלב סי׳ ב׳) כבר עמד
בזה ומפרש שזהו באמת עיקר נקודת המחלוקת שבין ר״י ור״ל .דר״י ס״ל דכיון דשיעור
האכילה הוא בכזית אי סלקא דעתך דח״ש מותר מה״ת איך היתר מצטרף לאיסור .ואין סברא
שיתחייב על חצי זית האחרון ,וע״כ מוכרח דח״ש הוי התחלה וחלק מן האיסור וכשנשלם
השיעור חייב על הכל .אבל ר״ל ס״ל דח״ש מותר מן התורה וע״כ הא דמצטרף כשמשלים
את השיעור היינו גזירת הכתוב שילקה על חצי זית שאוכל באחרונה אף שחצי הראשון הי׳
מותר ,עיי״ש.
אמנם כמה מהאחרונים חלקו על מה שביאר בדעתו של ר״ל .ולכאורה טעמם הוא שאינו
מסתבר כלל שר״ל יבחר לו דרך בהבנת הענין שבנוי דוקה על גזה״כ והיפך השכל ,בה בשעה
שהי׳ יכול לפרש הענין באופן המובן בפשטות דהיינו כר״י .ולכן הם פירשו שלדעת ר״ל
כשהשלים השיעור נתגלה הדבר למפרע שכל אכילתו היתה מתחילה אכילת איסור ולכן
חייב ,משא״כ ר״י דס״ל דכל משהו ומשהו מהאיסור כבר אסורים עליו גם לפני אכילתו ורק
שעונש אין עליו עד שאוכל כזית .עיי׳ בזה בשו״ת חבל יעקב ח״ב סי׳ ג׳ אות י״ב .ונמצא
דלר״י אין צורך לבאר חיובו באופן של גילוי למפרע ,ורק לר״ל צ״ל כן.
וי״ל דלפי ביאור זה של אחרונים אלו שפיר מובנים דברי הרא״ה .דהנה כוונת הרא״ה היא
להוכיח דאע״פ שבעקירה גרידא אין כל איסור או חיוב ,וכנ״ל דאפי׳ משום ח״ש לא נאסר,
אעפ״כ כשעשה עקירה וגם הנחה מחייבים אותו משום מלאכת ההוצאה או העברת ד׳ אמות,
ומחשבים התחלת חיובו משעת עקירת החפץ .ובכדי להוכיח יסוד זה ,שאפשר לחייבו
למפרע אף משום דבר שהי׳ בשעתו היתר גמור ,מביא הרא״ה ראי׳ משיטת ר״ל ,שגם שם
רואים שבשעה שקצר ח״ש לא הי׳ שום איסור או חיוב ,ומ״מ כשגמר אח״כ שיעור קצירה
נתג לה הדבר למפרע שמתחילה הי׳ עסוק במלאכת מחשבת שיש בה איסור וגם חיוב .וי״ל
דזהו מ״ש הרא״ה ״ואין ספק כי כל ממון שמתחייב משעה שמתחיל לקצור וכו׳״ ,דבתיבות
״אין ספק״ נתכוין לומר שכן הוא אפי׳ לדעת ר״ל ,דלא מיבעיא שכן הוא לדעת ר״י ,כיון
דלדידיה יש איסור מיד שהתחיל ,אלא אפי׳ לדעת ר״ל כן הוא עכ״פ למפרע.
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והנה לפי״ז צ״ע אם לדעת ר״י ,דקיי״ל כוותי׳ ,מוכרח הדבר שיגמור את שיעור האיסור
בכדי ליפטר מתשלומי ממון .דבשלמא לדעת ר״ל שפיר מובן שאין כל מקום לפטרו אלא
למפרע כשגמר כנ״ל .אבל לפי ר״י דס״ל דח״ש אסור מה״ת ,וכבר יש כאן מהות האיסור,
למה לא יהי׳ פטור מיד מתשלומי ממון? ומובן דאין זה שייך לאחר עקירה ,כיון דעקירה בלי
הנחה לבסוף אין זה מלאכה כלל .אבל מי שאכל חצי זית חלב למה לא יפטר (לדעת ר׳ נחוניא
בן הקנה)? ונמצא דאין זה מתאים עם דברי הגרש״ש בספרו הנ״ל ,שהוא מדמה אכילת חצי
זית לעקירת החפץ .ולפי הנת׳ צ״ע בזה.

e
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מחלוקת ישעיהו וחזקיהו בג' דברים
הרב מנחם מענדל שי' קראסניאנסקי
ר"מ במתיבתא "חדר לוי יצחק"
יציע מח' הב' אם מותר לבטל מפרי' ורבי' ע"פ מה שצפה ברוה"ק /יביא ביאור ע"ז ויקשה
עליו /יציע מח' הא' מי היה צריך לבוא למי /יקשה ע"ז מכ"מ דנראה פשוט שנביא צריך
לבוא למלך /יציע מח' הג' אם יכול לבטל הגזירה /יפלפל בענין נידון ע"ש סופו /יבאר כל
הנ"ל ע"פ הדין שיש למלך לדון לפי צורך השעה

א .בברכות (י ).איתא שם שישעיהו וחזקיהו נחלקו בג' מחלוקות( .אף שכבר דשו בסוגיא
זו כל המפרשים ,מ״מ מקום הניחו וכו׳).
המחלוקת השניה היתה שחזקיה היה סבור שמותר לו ליבטל מפריה ורביה על סמך מה
שצפה ברוח הקודש שיהיו לו בנין דלא מעלי .וישעיהו השיב לו "בהדי כבשי דרחמנא למה
לך ,מאי דמפקדת איבעי לך למעבד ,ומה דניחא קמיה קוב"ה לעביד".
וצריך ביאור :א) במה נחלקו? וב) כמו שהקשו הרבה מפרשים ,דאיך יתכן לכנות מה
שראה ברוח הקודש כבשי (סתרים) דרחמנא ,הרי הקב"ה גילה לו את הדבר ואין זה כבשי
דרחמנא?
וביערות דבש (חלק ב דרוש יד) ביאר שברוח הקודש רואים את העבירות אבל לא
התשובה .וזה הוא מה שאמר לו ישעיה ״בהדי כבשי דרחמנא למה לך״ דהיינו שאין אתה
רואה את התשובה של בנך שזהו סתרי הקב"ה .וכמו שמצינו באמת אצל מנשה "מלמד
שעשה לו הקב"ה כמין מחתרת ברקיע כדי לקבלו בתשובה מפני מדת הדין"( .סנהררין קג.
וע"ש ברש"י "בלא ידיעת מדת הדין")
וכעין זה איתא בכמה אחרונים שתשובת ישעיהו היתה שאין אתה רואה את הצדיק שיצא
מבנך ,דהיינו יאשיהו המלך (ראה שבת נו ,):וזהו כבשי דרחמנא.
אמנם לפי ביאורים אלו ,טענת ישעיהו של "בהדי כבשי וכו׳ " פירושה ,דאילו חזית
סתרים אלו ,לא היית נמנע מלהוליד .אולם פשטות דבריו של ישעיה משמעותם להיפך,
שחזקיה ביטל את המצוה מפני שהסתכל בכבשי דרחמנא ,ועל זה הוכיחו ישעיה .והדרו
הקושיות לדוכתיהן.
ב .ויש להתבונן גם במחלוקת הראשונה (שם) ,שישעיה הי' לו להוכיח את חזקיה על
שלא נשא אשה ולא הוליד בנים (רש״י) ,ונחלקו מי הי' צריך לבוא אל מי .חזקיה הביא ראי'
שאליהו הלך אצל אחאב בכלות ג' השנים שלא הי' גשם ,שנאמר (מלכים א' יח' ב') "וילך

61

קובץ י"א ניסן – ה'תשע"ז

אליהו להראות אל אחאב" ,ולכן טען שישעיה צריך לבוא אליו .וישעיה הביא ראי' להיפך,
ממה שהלכו יהורם בן אחאב ויהושפט אל אלישע כשנלחמו עם מואב ולא הי' להם מים
(מלכים ב' ג' יב') ,ולכן טען שחזקיה צריך לבוא אצלו.
ולכאורה נחלקו מי גדול ממי ,ועל מי לכבד את מי .והדבר תמוה ביותר ,כי הלכה מרווחת
בישראל שמלך קודם לכ"ג ,וכ"ג קודם לנביא (הוריות יג ,).וא"כ כל שכן שמלך קודם לנביא!?
ואע"פ שלגבי מלך וכ"ג אין הדבר ברור כ"כ ,כי הרמב״ם פסק (הלכות מלכים ב' ה') "אבל
כהן גדול אינו בא לפני המלך אלא אם רצה ,ואינו עומד לפניו אלא המלך עומד לפני כהן
גדול ,שנאמר ׳ולפני אלעזר הכהן יעמד . .׳ " ועיין שם .מ"מ לגבי מלך ונביא הדבר ברור,
כמ"ש הרמב״ם שם "אפילו נביא עומד לפני המלך ומשתחווה לו ארצה שנא' (מלכים א' א'
כג') ׳הנה נתן הנביא ויבא לפני המלך וישתחו למלך על פניו (אפיו) ארצה׳ ״ ,וא"כ בודאי
שחזקיה צדק בטענתו ,ואיך אמר רב המנונא (ברכות שם) שהוצרך ה' לעשות פשרה ,שחלה
חזקיה ,וצוה את ישעיה לך ובקר את החולה?
והתמיה מתגדלת כשנדייק בהרבה מקומות בנ"ך( ,גם לפני שאירע מעשה זה) שהנביא
היה זה שתמיד כיבד את המלך והוא היה הולך אליו .כשחטא שאול במלחמה נגד עמלק ,והיה
לשמואל נבואה מה' בנוגע שאול ,והלך שמואל אליו (שמואל א' טו יב)( .וגם משמע
ששמואל הלך אליו לצוותו על מלחמת עמלק (שם שם א) .אע״פ שהיה זה מצות שאול
ואחריותו (לדעת אותם ראשונים שמצוה זו מוטלת על המלך -רמב"ן ורבינו בחיי ובעל
היראים וכו׳) ,מ"מ הלך אליו שמואל).
גם אצל דוד ,כשחטא בבת שבע ,והיה ביד נתן הנביא נבואה מה' ,כתיב (שמואל ב' יב' א')
"וישלח ה' את נתן אל דוד ויבא אליו" .גם בסוף ימי דוד ,כשמנה את ישראל ואח"כ היתה
מגפה ,נאמר (שמואל ב' כד' יא) "ודבר ה' היה אל גד הנביא חזה דוד לאמר ,הלוך ודברת אל
דוד  . .ויבא גד אל דוד".
ובאמת מצאנו מחלוקת כעין זה בין פנחס ויפתח (תוס' תענית ד .בר"ר פ' ס' סי' ג.
תנחומא סוף בחוקותי) .פנחס אמר "ליתי גבאי דאנא נביא" (תוס' שם) ויפתח אמר אני שופט
ונגיד וכו׳ .ואע״פ שבתרגום יונתן (שופטים יא לט) קובל רק על יפתח שלא הלך אצל פנחס
להתיר הנדר ,מ"מ בכל מקורות הנ"ל איתא ששניהם נענשו ,ופנחס נסתלקה ממנו רוה"ק
(לשעה) ,וע"ש.
וכעין זה מצאנו בדבורה וברק (מגילה יד" ):אמר רב נחמן לא יאה יהירותא לנשי . .
זיבורתא ,כתיב בה "ותשלח ותקרא לברק" ואילו איהי לא אזלה לגביה״ ,ונסתלקה ממנה
נבואתה (פסחים סו ):מחמת יהורתה .ואע"פ שרש״י פירש שם "שהיתה משפלת המנהיגים
שלפניה  ". .אפשר שגם זה שלא הלכה אצל ברק הוא בכלל ודוק.
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ואם דברים אלו אמורים אצל יפתח וברק שהיו שופטים ,ומ"מ נענשו פנחס ודבורה על
שלא הלכו אצלם ,הרי הדברים ק"ו לחזקיהו שהיה מלך ,שבודאי שישעיהו הוא שיבא אליו.
וא"כ איך הוכיח ישעיה ממעשה של אלישע ,והעלים עין כביכול מן כל הנ״ל?
וגם על חזקיה יפלא הדבר שלא הביא ראיות הנ״ל ,והביא מאליהו ואחאב שהיא ראי'
קלושה (וכמו שדייק במלא הרועים בברכות שם ,א -שאחאב לא ידע איפה נמצא אליהו כמו
שמב ואר שם בהפסוקים ,וא"כ לא היה שייך שילך אל אליהו ,וב -כששמע שאליהו נמצא
שם ,באמת הלך אחאב אצלו)?1
ובעיון יעקב תירץ שנחלקו מי היה צריך למי ,ע"ש .ולכאורה אפילו אם כנים דבריו,
שחזקיהו היה צריך לתוכחת ישעיהו ,עדיין יש להקשות ממעשה דיפתח ופנחס הנ"ל שפנחס
אמר "הוא צריך לי ואני אלך אצלו" (בר"ר הנ"ל) ,ואעפ״כ נענש כנ"ל ,וא"כ יוצא ,שאף אם
המלך הוא זה שצריך לנביא ,אעפ״כ על הנביא לבוא אל המלך (הן אמת שיש לומר שנענש
פנחס שלא השתדל להציל את בת יפתח) .וכן משמע מהמעשה של דוד וגד ,ששם היה דוד
צריך לתקון (שהיה נוגע להצלת ישראל) מפני מעשיו שמנה אותם .והדרה קושיא לדוכתא?
ג .והמחלוקת הג' היא ,אם לאחר שנגזרה עליו למות ,היה הוא יכול לבטל הגזירה על ידי
תשובה (לישא אשה ולהוליד בנים) .וגם בזה יש לבאר במה נחלקו.
ועל זה לכאורה יש לבאר בג' פנים .א) שנחלקו במחלוקת ר״מ ור״א (ר״ה יח ).אם מהני
תשובה ליחיד לאחר גזר דין או לאו .ב) מודים הם שיחיד אינו יכול לבטל (כשיטת רב שם)
וחולקים אם מלך חשוב כצבור (עי׳ תשובת רשב״א חלק א סימן קמ״ח .ועי׳ בטורי אבן ר"ה
שם ובשפתי חכמים בברכות שם) .ג) מודים הם שמלך כצבור אלא שחולקים אם חזקיה היה
לו דין מלך ,כי מלך רק על מיעוט בני ישראל.2
ואע"פ שדברי חידוש הם ,מצאתי ביערות דבש (חלק א׳ דרוש ט״ו) שכבר הציע בנוגע
מחלוקותם במי ילך אצל מי ,שנחלקו ישעיה וחזקיה באם הי' לו דין מלך אם לאו כי מלך רק
 1והיה אפשר לומר דשאני רוב הראיות הנ״ל ,שבהן אמר ה' לנביא לילך ,משא״כ בעובדא דידן .אמנם עדיין
קשה ,כי גם אצל אליהו (ראית חזקיהו) צוה אותו ה' לילך אל אחאב שנאמר (מלכים א' יח' א" )'ודבר ה' היה אל
אליהו  . .לך הראה אל אחאב  . .",וא״כ ,אין ראי' מזה שישעיה צריך לבוא אליו .ועוד קשה ,שא״כ ,למה החלה ה'
את חזקיהו ,ואמר לישעיה לבקר את החולה ,היה לו לצוותו סתם ללכת לחזקיהו( .ומה שאמרו המפרשים( ,ראה
מגיד תע לומה ועוד) שלא רצה הקב״ה לעשות כך ,כי היה משמע שחזקיהו היה צודק ,ובאמת אין הדבר מוכרע,
(ועי' במאירי) ,צע״ג ,כי היה לו לצוותו מתחילה כמו כל האירועים הנ'ל?).
 2ועוד היה אפשר לומר ,שנחלקו אם היה כאן גזר דין ,ע״פ מה שביאר רש״י (ברכות שם) שבקבלה של אבי
אבא וכו׳ היינו המלאך שראה דוד ,וחרבו שלופה בידו ,ולא הי' החרב על צוארו ממש ,א״כ י״ל ,שחזקיה היה סבור
שאין כאן גזר דין ממש ,אלא רק דין שעתיד ליפסק ,ודומה לעובדא דדוד .וישעיה סבר שהיה כאן גזר דין ,ולכן
סבר שאין מה לעשות אע״פ שגם לו היתה הקבלה כי אמוץ ואמציה אחים היו וכו׳.
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על מיעוט בנ"י .ולפי זה מובן היטב למה לא הביא חזקיה מכל אותן הראיות ,כי בהן מדובר
על מלך של כל ישראל( .ואפשר שגם יפתח וברק היו ממונים על כל ישראל) .ולכן הביא ראי'
מאחאב שהרי א) לא היתה מלכותו שלמה כי היה ממלכי ישראל ,ב) לא מלך על כל ישראל,
ג) גם בשעתו היה מלך מבית דוד ,ואעפ"כ הלך אליו אליהו .וה"ה כאן .משא"כ ישעיה ס"ל
דשאני אחאב שעכ "פ מלך על רוב ישראל .ולכן הביא ראי' מיהורם ויהושפט שהלכו אצל
אלישע ,וק"ו חזקיה שמלך רק על מיעוט בנ״י.
ד .ונחזור לתרץ השאלות בתחילת דברינו (בנוגע ביטול פריה ורביה של חזקיהו),
ובהקדים מה שהקשו כל המפרשים ממה שאיתא שבן סורר ומורה נידון על שם סופו
(סנהדרין עא ,) :למה שאיתא (בר"ר ס"פ נג .איכה רבה ב' ד' .ועיי' ר"ה ט'ז ):לגבי ישמעאל,
שטענו המלאכים" ,מי שעתיד זרעו להמית בניך בצמא ,אתה מעלה לו באר ,והקב"ה משיבם
עכשיו מהו ,צדיק או רשע  ?". .והרבה מפרשים תירצו שיש חילוק בין בית דין שלמטה
שדנים על שם העתיד ,להקב"ה שדן לפי מעשיו של עכשיו .ולכאורה יש להקשות ,ממה
דאיתא במדרש ,הובא ברש"י (סנהדרין קא ):לגבי מיכה "שאמר לו משה להקב"ה אתה
הרעותה  . .אמר לו הקב"ה  . .גלוי לפני אילו הם חיים היו רשעים ( . .אבל משה) הלך והוציא
את מיכה" ,הרי להדיא שהקב"ה רצה לדונם על שם סופן ,ומשה הלך והצילו .וגם קשה ממה
דאיתא במדרש רבה שהשבטים דנו את יוסף מפני שעתיד ירבעם לצאת ממנו .וכידוע
שהשבטים נענשו בזה ,והרי הם היו בית דין?
ואולי יש לומר בזה ,שבאמת הקב"ה דן (לפעמים) את האיש על שם סופו ,וכמו דחזינן
במיכה ,ושאני ישמעאל כי "על שם סופו של בניו לא נידון" (מהרש"א ר"ה שם) .ובית דין
שלמטה אין להם אלא מה שעניהם רואות ,ולכן הציל משה את מיכה ,ושאני בן סורר ומורה
כי "הכא כבר התחיל רשעתו של עתיד שמכיון שמכלה ממון אביו בגניבה כדי לאכול ולשתות
( ". .רא״ם על רש"י).
והנה ,אצל מלך מצינו ש"כל אלו הרצחנים  . .שאינן מחוייבים מיתת בית דין אם רצה
מלך ישראל להרגם  . .רשות בידו״( .רמב״ם הל׳ רוצח ב׳ ד׳) ו"כל ההורגין נפשות שלא
בראייה ברורה  . .או שונא שהרג בשגגה ,יש למלך רשות להרוג אותם ולתקן העולם כפי מה
שהשעה צריכה ( . .רמב״ם הלכות מלכים ג׳ י׳ .וראה עוד הלכות סנהדרין י״ח ו׳) .הרי שיש
רשות למלך לדון שלא לפי ההגבלות של הסנהדרין ,אלא לפי מה שהשעה צריכה לתקן
העולם .והיינו שיהרוג את הרוצח לפני שימשיך להרוג את אחרים (מה שאין הסנהדרין
עושים)( .ומ"ש הרמבם "להטיל אימה  ". .זהו לענין תליית הרשעים) .וא"כ חזינן דלענין
לדון על שם סופו ,ולמנוע תקלות העתידות ,הרי המלך דומה להקב"ה.
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ולכן סבר חזקיהו ,שאם יש למלך לדון ולהרוג שלא יהיה תקלות בעתיד ,עאכו״כ שיכול
לדון שלא יוולדו אנשים כאלו שיהרסו את העולם! (ואע״פ שמלך צריך עכ״פ איזה אומדנא
(עי' מכתב ה׳ בשו"ת צפנת פענח החדשות) ,נראה פשוט שרוה״ק היא בגדר אומדנא).
וישעיה השיב לו שאין אתה מלך גמור ,ולכן בהדי כבשי דרחמנא למה לך ,כלומר ,אין
אתה יכול לשפוט על שם העתיד כשעדיין לא התחיל בעבירה כמו שהקב"ה דן ,אלא רק אם
התחיל כמו בבן סו"מ ,כדין בית דין שלמטה .ובזה מתורץ במה נחלקו ,וגם ש"הכבשי
דרחמנא" לא קאי על הרוה"ק ,אלא על הדין שדן .ובאתי בזה רק להעיר.

e
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חייבי כריתות (ומיתת ב״ד) שוגגין פטורין מן
התשלומין
השליח הת' מנחם מענדל שיחי׳ הלוי וויינבערג

שליח בישיבה גדולה

יציע מחלוקת רש"י ותוס' בפסחים אם חייבי מיתות וכריתות שוגגין פוטר מתשלומין/
אופנים שונים איך בשיטת רש"י /יביא הסברת הפנ"י בשיטת רש"י ותוס' מיוסד על
הכתובים /יביא קושיית המהרש"א על המהרש"ל ויישובם בדא"פ ע"פ דיוקים בדברי
הפנ"י /יביא הסברת השטמ"ק בקושיית תוס' בכתובות ע"פ הרמב"ם במעילה /יקשה על
השיטמ"ק ע"פ דברי הצל"ח בפסחים וצ"ע בתוס'

א .במכילתין (כתובות ל-.ל :ופרש״י) איתא :״דתניא ,רבי נחוניא בן הקנה היה עושה יום
הכיפורים כשבת לתשלומין (לפטור המדליק את הגדיש ביום הכפורים ,כאילו הדליקו
בשבת) ,מה שבת (שהוא מיתת ב״ד) מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין ,אף יום הכיפורים
(שהוא בכרת) מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין .מ״ט דר׳ נחוניא בן הקנה ,אמר אביי נאמר
אסון בידי אדם ונאמר אסון בידי שמים וכו׳ רבא אמר טעמא דר׳ נחוניא בן הקנה מהכא ואם
העלם יעלימו  . .והכרתי אותו ,אמרה תורה כרת שלי כמיתה שלכם ,מה מיתה שלכם פטור
מן התשלומין אף כרת שלי פטור מן התשלומין .מאי איכא בין רבא לאביי איכא בינייהו זר
שאכל תרומה לאביי פטור (מתשלומין דנפקא ליה מאסון בידי שמים וכל אסון במשמע בין
במיתה בין בכרת) ולרבא חייב.
והתוס' (ד״ה זר שכל) מפרשים דאפי' חייבי כריתות שוגגין פטורין מתשלומין ,ע״ד מה
שמצינו לקמן (לה ).גבי בחייבי מיתות ב״ד שוגגין דפטור מדין קלב״מ ,אף דאינו נענש
בפועל .ועד״ז בפסחים (כט ,א ד״ה רבי נחוניא היא) ,״קיימא לן כחזקי' דאמר חייבי מיתות
שוגגין פטורין מן התשלומין ,וה״ה כרת לר' נחוניא״.
ב .ויש מפרשים (פנ״י ועוד) שרש״י חולק ע״ז ,דס״ל דהא דאמרינן דחייבי מיתות שוגגין
פטורין היינו דוקא גבי מיתות ב״ד ,אבל גבי חייבי כריתות שוגגין חייבין בתשלומין.
דבפסחים (שם) על הברייתא שהביא הגמ' ״האוכל חמץ של הקדש במועד  . .י״א לא מעל״,
מפרש רש״י ,״יש טועים דקשיא להו ,כי פטר ר' נחוניא במזיד פטר דבר כרת הוא ,והכא
בשוגג עסק ינן ,מדקתני מעל ,ושוגג לאו בר כרת הוא ,וטעות הוא זה ,דגבי חמץ מזיד הוא,
וגבי הקדש שוגג הוא ,דלא ידע שהוא של הקדש,״ דמזה משמע דלולא זה שהזיד בחמץ ,הי'
חיוב תשלומין.
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אמנם המהרש״א (פסחים שם) מפרש דרש״י ס״ל כהתוס' ,שגם בחייבי כריתות שוגגין
פטורים מתשלומין (דקיי״ל כחזקי' בחייבי מיתות ובכרת) ,״ולא קשיא להו הכא ,אלא לענין
דפטר אותו נמי מקרבן מעילה ,1כדקתני לא מעל ,דליכא למפטרי' בשגג נמי בכרת ,2דא״כ
כל חייבי מיתות שוגגין פטורין נמי מחטאת ,והרי התורה חייבו וכו׳ ״.
אבל פי' זה דחוק ,כי רש״י כתב בפסחים (לב ,א) שאם אכל חמץ של חבירו בפסח בשוגג
חייב לשלם ובמזיד פטור .ומדמחייב לשלם בשוגג מוכח להדיא שחייבי כריתות שוגגין אינן
פטורין (לשיטת רש״י) ״ואפשר שהוא מחלק בין חייבי מיתות שוגגין לחייבי כריתות
שוגגין״ 3ורק בנוגע לחייבי מיתות שוגגין קיי״ל כחזקי'.
ג .והנה בקצו״ח סימן כח ס״ק א מפרש דברי רש״י באו״א .הוא מביא שם כלל בשם
המהרש״ל שכל מקום שאדם חייב שני עונשים ,שהדין הוא שב״ד מענישים אותו העונש
החמור ופוטרין אותו מהעונש הקל ,לא אמרינן דחייב הוא מ״מ בידי שמים על העונש הקל
אלא פטור הוא אפי' מדין שמים .אבל אם אין מענישים אותו את העונש החמור (כגון בשוגג),
חייב הוא מ״מ על העונש הקל בידי שמים (אע״פ שבית דין אינם יכולים להעניש אותו משום
דקיי״ל דקם ליה בדרבה מיניה אפי' בשוגג כחזקי').
ועפ״ז רצה לבאר דברי רש״י ,שרש״י ג״כ סובר כהתוס' ששגגת כריתות ומיתות ב״ד
פטור כדחזקי' ,אבל זהו רק מדין ב״ד ,אבל תשלומי תרומה שהם לשמים עדיין חייב הוא
לשלם ,וזהו תמיהתו של רש״י היכי אמרינן שלא מעל הא שפיר יש חיוב תשלומין מידי
שמים! ולכן מפרש רש״י שיש כאן דין חמור ,דהיינו החיוב כרת על אכילת חמץ ,ועונש חמור
זה פוטר אותו מתשלומי הקדש.

 1ראה תוס' הרא״ש פסחים שם שמפרש הגמרא כהתוס' וממשיך :״וי״ל דהא דפטר ליה מקרבן הכא ,היינו
משום פטור ממון דקרן ,דאין חומש ואשם בלא קרן וכפירוש רש״י״ .ולכאורה נראה שכוונת דבריו ״וכפירוש
רש״י״ הוא לרש״י ד״ה ויש אומרים ,אבל לפי פירוש המהרש״א ,רש״י סובר כן רק כשיש מיתה או כרת בפועל
שפוטר אותו מממון אזי פטור גם כן מקרבן אבל בחייבי מיתות שוגגין רש״י אינו סובר כן ,ואילו התוס' הרא״ש
מביא דברי רש״י בפירושו על הגמרא שהנידון הוא חייבי מיתות וכריתות שוגגין דמזה משמע שהבין דברי רש״י
באו״א ,ועצ״ע.
 2ולהעיר שהתוס' ש ם ד״ה ר' נחוניא כתב :״כיון דפטר מקרן וחומש פטר נמי מקרבן ,שאין אשם מעילות בא
אלא כשיש קרן וחומש״ .ולכאורה נראה שלפי תירוץ זה של המהרש״א יש פלוגתא בין רש״י ותוס' מתי חל החיוב
של הקרבן מעילה ,שלפי התוס' יחול רק כשיש תשלומי הקדש ג״כ ,אבל לפי רש״י החיוב להביא קרבן הוא חיוב
בפ״ע בלי קשר להחיוב תשלומין ,וצ״ע.
ועוד צ״ב לפי' התוס׳ מתי יהי' חיוב בעולם על קרבן חטאת ואשמות שהתורה חייבה על שגגות וכסברת
המהרש״א על פרש״י.
 3מהרש ״א ד״ה לשמועינן .ומה שכתב המהרש״א בתחילת הדיבור :״ומפירושו (של רש״י נראה) דלא קיימא
לן כחזקי כו.״ איני מבין שהרי בכתובות דף לה איתא :״רבין אמר חייבי מיתות שוגגין כ״ע לא פליגי דפטורין״
(מלשלם) ולית מאן דפליג ע״ז!
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אבל גם פי' זה דחוק שהרי רש״י בעצמו כתב (בב״מ פא .ד״ה רבא אמר) דאע״פ
שמענישים אותו את העונש החמור עדיין חייב הוא על העונש הקל בדין שמים ,ולאו דוקא
כשאין מענישים אותו בפועל על העונש החמור (חייבי מיתות שוגגין) כמ״ש הקצות ,אלא
אפילו כשב״ד ממיתין אותו.
אלא נראה מכ״ז שרש״י לא ס״ל כהתוס' ,אלא הדין של חזקי' הוא רק בנוגע למיתת ב״ד
ולא גבי כרת ומיתה בידי שמים.
והביאור בשיטת רש״י דקלב״מ דחייבי כריתות (דבידי שמים נינהו) הוא רק במזיד ולא
בשוגג י״ל 4כי הלימודים דאביי ורבא בטעמו דר' נחוניא בן הקנה דאסון אסון או מ״ואם העלם
יעלימו  . .והכרתי אותו״  -כרת שלי כמיתה שלכם ,שפסוקים אלו מדברים בהורג חבירו
במזיד או נותן מזרעו למולך במזיד ,ולפיכך הדין דקלב״מ שלמד ממיתה בידי אדם (שהכל
מודים דפטור בשוגגין) שייך רק במזיד ולא בשוגג.
(והנה הבעל המאור (פסחים שם) כתב שהמקרה שם הוא שהזיד בחמץ ושגג בהקדש
(כרש״י) ,אבל אם שגג בשניהם חייב אע״ג דקי״ל כחזקיה ,דכיון דתשלומי הקדש הוה כפרה
משלמין אותו בשוגג ג״כ.
ונמצא שיש ג' שיטות בגדר תשלומי תרומה והקדש .א  -שיטת התוס' ,דתשלומי הקדש
הוי ממון ,ותשלומי תרומה הוי כפרה ,ב -שיטת רש״י ,דשניהם נחשבים כתשלומי ממון
(אע״ג דלא כתב כן בפירוש אבל לכאורה נראה דכ״ה שיטתו) .ג  -שיטת הבעל המאור,
דשניהם הם תשלומי כפרה).
ד .והנה ,התוס' (ריש ד״ה זר שאכל) הקשו :״לאביי דפטר חייבי מיתות בידי שמים אי ר'
נחוניא ס״ל כרבי דאמר הזיד במעילה במיתה״ ובמילא הא דמחייבינן לשלם בשוגג הוא רק
משום דגלי לן קרא (דלשיטת התוס׳ גם בחייבי כריתות ומיתות בידי שמים אמרינן דפטור
אפי׳ בשוגגין כדלעיל) ,א״כ אית למימר דבכל כי האי גוונא חייב אפי׳ כשיש בו גם חיוב כרת,
דמ״מ הו״ל חייבי מיתות בידי שמים שוגגין ,ואעפ״כ תניא בפסחים (שם) דבהקדש חמץ
בפסח לדעת ר׳ נחוניא לא מעל משום דקלב״מ.
ולכאורה קשה (כמו שהעיר הפנ״י) וכי מפני מה הייתי סובר דר' נחוניא ס״ל כרבי,
ולכאורה איפכא מסתברא ,דאם הוא אכן ס״ל כרבי ,הו״ל להגמ' לתרץ הקושיא דמאי בינייהו
(בין אביי לרבא) ,״איכא בינייהו ,הזיד במעילה ,לאביי פטור (דמיתה ותשלומין באין כאחד

 4פנ״י כתובות ל :ופסחים כט .וראה עד״ז בשיטה מקובצת כתובות ל:
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בשעת ההגבהה )5ולרבא חייב״ ולא הוה צריך לאדחוקי לתרץ כגון שתחב לו לתוך בית
בליעה?
והפנ״י 6מפרש שהתוס' למדו בפשטות שהסוגיא בפסחים כט .ולא :אתו אליבא כר'
נחוניא אליבא דרבי ,עיי״ש ,ועל יסוד זה הקשו התוס' שאם כן שר' נחוניא סבר כרבי ,האיך
יתורץ הסתירה בין תרומה להקדש בדין תשלומין.
וע״פ זה רצה הפנ״י לפרש דברי המהרש״ל שנראים תמוהים לכאורה .המהרש״ל הקשה
על התוס' וז״ל ״ה״ה דקשה מתניתא דהאוכל חמץ של הקדש אמתני' דהאוכל תרומת חמץ
אי רבי נחוניא סבר כרבי״.
ולכאורה אינו מובן מהי כוונת המהרש״ל בקושיא זו ,הלא זוהי קושיית התוס' דהקשו
לשיטת אביי מהסוגיא דתרומה דפסקינן התם שצריך לשלם על הסוגיא דהקדש דפסקינן
התם שאינו צריך לשלם (לדעת ר' נחוניא אליבא דרבי)? ולפי הנ״ל ניחא דיל״פ דקושיתו של
המהרש״ל הוא ,דאי הכי שהסוגיא בפסחים הוא כרבי (כנ״ל לפי התוס') למה מקדימים התוס'
בקושייתם ״לאביי אי רבי ס״ל כרבי נחוניא״ הא מוכרח לומר כן (דאלה״כ תקשה להו הקושיא
הנ״ל) והו״ל להתוס' להקשות בפשיטות ובלי הקדמה?!
אבל לכאורה א״א לפרש כן שהרי בסוף דבריו כתב המהרש״ל ״אי ר' נחוניא ס״ל כרבי״,
והא לפי ביאורו כל קושייתו של המהרש״ל הוא דהו״ל להתוס׳ להקשות בפשטות ללא
הקדמ ת ״לאביי  . .אי ר' נחוניא ס״ל כרבי״ וא״כ לא הו״ל להמהרש״ל להביא מילים אלו
בקושייתו?
ועוד ,א״כ אינו מובן קושייתו של המהרש״א 7על המהרש״ל וז״ל :״ולא הבנתי דבריו דהא
קושטא הוא דהתוס' הקשו כן״ ,והא לפי ביאורו התוס' לא הקשו כן?!
אלא עכצ״ל שבהספרים שהיו לפני הפנ״י לא גרס ״אי ר' נחוניא ס״ל כרבי״ בדברי
המהרש״ל ,ובמילא הקושיא הוא בפשטות ,דהסוגיות דהקדש ודתרומה קשיין אהדדי ,לפי

 5וראה בחידושי הפלאה שם שהקשה ע״ז מדברי תוס' בפסחים לג .ד״ה ומינה ,שאפי' לרבי החיוב מיתה הוא
רק כשאכל אותו וא״כ אפי' לאביי המיתה ותשלומין אינן באין כאחד ,החיוב תשלומין בא בשעת המעילה והחיוב
מיתה בא כשאכל אותה.
 6ד״ה בא״ד ואם תאמר
 7ד״ה בא״ד י״ א .וראה בגנזי יוסף (הובא בהגהות והערות על המהרש״א) שרוצה לפרש שקושיית המהרש״ל
הוא שגם על רבא יש להקשות קושיית התוס' ,והמהרש״א תירץ שהשאלה הוא רק על אביי כי לרבא ע״כ צ״ל
שתרומה הוא משום כפרה דאל״כ למה יהי' חייב לשלם על תרומה בשוגג בפסח ,כיון דהרי לא ס״ל מהא דגלי לן
קרא ,ע״ש .אבל לכאורה פי' זה לא משמע בדברי המהרש״א שכתב ״שזהו קושיית התוס' ״ ,והול״ל דהקושיא
אינו מתאים רק לפי אביי ואילו לרבא פשיטא שתרומה הוא כפרה.
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שע״כ ר' נחוניא ס״ל כרבי .אבל המהרש״א גרס כגירסתינו שמסיים ״אי ר' נחוניא ס״ל כרבי״
דלא נקטינן בפשטות שהסוגיא שם אתיא כרבי ,ולכן הקשה המהרש״א שזהו קושיית התוס'.
ה .והנה השטמ״ק מתרץ קושיית התוס' (הסתירה בין החיוב תשלומין בתרומה לפטור
התשלומין בהקדש) שיש הפרש עיקרי בין שתי המקרות .בהסוגיא דתרומה האדם שגג בין
בתרומה ובין בכרת (חמץ) ,ולכן כיון דגלי רחמנא בהקדש דחייב לשלם אע״פ שיש צד פטור
מדין קם ליה ,ה״ה נמי בשגגת כרת .אבל בההיא דהאוכל חמץ של הקדש ,לא אמרינן דמשום
דגלי רחמנא בשוגג דהקדש דלא אמרינן קם ליה בדרבה מיניה ,ה״ה דבמזיד דחמץ לא אמרינן
קם ליה ,דיפה כח המזיד לענין זה דלא ליתי שוגג ולבטליניה לדינא דמזיד.
וממשיך דאכתי קשיא להו להתוס' ,דהא אפילו במזיד דגלי רחמנא ,לא אמרינן קם ליה
אלא מחייבין אותו לשלם ,דהא הרמב״ם פוסק (הל' מעילה פ״א ה״ג) ״כל המועל בזדון לוקה
ומשלם״ אע״פ שבד״כ הדין הוא דאינו לוקה ומשלם מדין קלבד״מ כדר׳ נחוניא ,אלא מוכרח
לומר דגלי רחמנא גם במזיד דמת או לוקה ומשלם .8וא״כ אפילו אם נאמר דהמקרה דהקדש
הוא שהזיד בחמץ ושגג בהקדש עדיין יש לחייבו ממון ,כי גם במזיד אנו אומרים דגלי לן קרא
בהקדש ,ולכאורה צ״ל כן גם כשהזיד בחמץ כמש״כ לעיל גבי שוגג?
אבל כ״ז הוא רק אי אמרינן דהטעמו של הרמב״ם במה שפסק דלוקה ומשלם הוא משום
דגלי קרא ,אבל באמת יש לפרש פסק הרמב״ם באופנים אחרים ,ולפ״ז יצא לנו דהא דאינו
לוקה ומשלם הוא דוקא בתרומה אבל גבי מעילה לוקה ומשלם ,וכדלקמן.
ו .ידוע השאלה הכללית ,כשאדם פטור על איזה דבר בדיני אדם מי אמרינן דעדיין יש
עליו חיוב בדין שמים .הצל״ח (פסחים כט .ד״ה ר' נחוניא) מבאר שהדין דקלב״מ למדין אנו
מ״כדי רשעתו״  -״משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות״,
והיינו דכל הדין דקלבד״מ הוא רק ציווי לב״ד ולא בעצם הדין ,וכהסברת רש״י בזה (הנ״ל,
ב״מ צא .ד״ה רבא אמר) ״אפילו במקום מיתה נמי רמו תשלומין עליה אלא שאין כח לענשו
בשתים אבל ידי שמים לא יצא עד שישלם״ ,דהיינו דזה שאין לחייבו משום שתי רשעיות
הוא רק ציווי לב״ד אבל בדין שמים שפיר יש לחייבו .וכ״ז הוא דוקא לרבנן דלא ס״ל מהגז״ש
ד״אסון אסון״ והדין דקלב״מ לא חל על חייבי מיתות בידי שמים ,אבל לרבי נחוניא דס״ל
דאמרינן קלב״מ גם בחייבי מיתות בידי שמים מהזג״ש דאסון אסון ,הדין דכדי רשעתו יחול
גם על עונשים מן השמים ,ובמילא אמרינן דנפטר גם מדין שמים.
 8ולכאורה כיון דלא קיי״ל כר' נחוניא שסבר שיש גילוי קרא בהקדש ותרומה ,איך אפ״ל כן בדעת ברמב״ם ,והא
לא ס״ל מהגילוי קרא ,אלא י״ל שכוונת השיטה היא שבאמת לא צריכים הגילוי קרא לחייב ממון כשיש חיוב כרת,
אבל במעילה אין חיוב כרת (דלא פסקינן כרבי דחייב מיתה בהקדש) אלא מלקות ,ובמלקות שפיר אמרינן קם
ליה (כפסק הרמב״ם בתרומה) ,ומדמחייבינן לשלם אעפ״כ במעילה מוכח שגם הרמב״ם סובר דגלי לן קרא
(דאל״כ אין לך אדם שמועל בהקדש) ,א״כ גם בנדו״ד בשיטת ר' נחוניא י״ל סברא זו ג״כ.
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ז .ועפ״ז יש לבאר דברי הרמב״ם דלעיל .בנוגע לחיוב תשלומי הקדש ,דהחיוב תשלומין
הוא לשמים ,אע״פ שבית דין עונשים אותו מלקות אין זה נוגע להחיוב תשלומין ,כי חיוב
התשלומין אינו עונשו של ב״ד ,אלא חיוב לשמים.9
ואופן זה בדברי הרמב"ם ניחא טפי מהאופן של השיטמ"ק ,כי  -א) ע"י כן יתורץ קושיית
המפרשים שהקשו על הרמב"ם עמ"ש דלוקה ומשלם ,והא קיי"ל דאינו לוקה ומשלם ,ב)
אינו צריך לאדחוקי שהרמב"ם ס"ל בגזה"כ שלא שמענו מעולם בשאר הראשונים.
ולפי אופן זה נמצא שפסקו של הרמב"ם הוא ממש להיפך מסברתו של ר' נחוניא ואתיא
רק לשיטת חכמים ,דרק לשיטת חכמים הדין דקם ליה אינו שייך בדיני שמים ולכן ס"ל
שלוקה ומשלם ,ואולם לר' נחוניא אפי' מדיני שמים אינו שייך לומר דלוקה ומשלם ,וזו היפך
לגמרי מדעת השיטה מקובצת.
ולכן שפיר יש ליישב קושיית התוס' כמו שהביא השיטה בתחילת דבריו ,וצ"ע בדברי
התוס' מה שאינו מיישב כן.

e

 9המנ״ח מצוה קכ״ז הביא הסבר זה בדברי הרמב״ם ע״פ הצל״ח ומסיים :״עיי״ש דלא הביא דברי הר״מ אלו
(היינו שהצל״ח לא כתב זאת על הרמב״ם עצמו) אך באמת לדבריו מיושבים דברי הר״מ ג״כ״ .וצע״ג דהרי לפני
זה כתב הצל״ח על דברי הרמב״ם האלו :״מ״מ אף אם היה נעלם מאתנו טעמו של רבינו הגדול ,אמרינן כבר הורה
רבינו הגדול כו׳ ״ ,ואם פירוש זה של הצל״ח אתי שפיר בדברי הרמב״ם ה״ל להביא זה ,ובפרט שהפירוש בדברי
הרמב״ם ״נעלם מאתו״ כמה שורות לפני זה!
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מחלוקת תוס׳ ורמב״ן בגדר איסור בעולה לכהן
גדול
השליח הת' מנחם מענדל שי' ווילענסקי
שליח בישיבה גדולה
יביא שיטת רש״י ורבינו חננאל אם בעולה לכהן גדול הוא בעולה מאיש אחר או מהכהן
גדול עצמו/יביא מחלוקת תוס׳ ורמב״ן בפירוש רבינו חננאל/יבאר שתוס׳ והרמב׳ן
חולקים אם זה שאנוסת עצמו מוציאה בגט הוא מדאורייתא או מדרבנן ,או סוברים שאין
צריך להוציאה בגט/יבאר שזה תלוי בגדר הסברה שסופה להיות בעולה תחתיו/יסביר
שתי אופנים איך ללמוד הסברה של סופה וכו׳.

א .בסוגיין (כתובות כט ,ב ופרש״י) איתא :״ולאפוקי מהאי תנא (מתני' דקתני יש קנס
לממזרת ולאחותו ,לאפוקי מהאי תנא) ,דתניא ״ולא תהי' לאשה״ ,שמעון התימני אומר,
אשה שיש בה הויה (שקדושין תופסין לו בה ,פרט לאחותו ולכל חייבי כריתות ,דילפינן
בקידושין שאין קידושין תופסין בהן בפרק שלישי ,ומשמע לי' תהי' לשון הווית קידושין,
ור״ש בן מנסיא משמע לי' תהי' לשון קיום) .רבי שמעון בן מנסיא אומר ,אשה הראוי'
לקיימה.״
וממשיכה הגמ' :״מאי בינייהו ,אמר ר' זירא ,ממזרת ונתינה איכא בינייהו ,למ״ד יש בה
הוי' ,הא נמי אית בה הוי' (דקדושין תופסין בחייבי לאוין ,והתם יליף לה) ,למ״ד ראוי'
לקיימה ,הא אינה ראוי' לקיימה.״
וממשיכה הגמ' להקשות :״ולר״ע דאמר ״אין קידושין תופסין בחיובי לאוין״ ,מאי
בינייהו?״ ומתרצת :״איכא בינייהו אלמנה לכ״ג כרבי סימאי ,דתניא רבי סימאי אומר ,מן הכל
עושה ר״ע ממזרין חוץ מאלמנה לכ״ג וכו'.״
וממשיכה :״ולרבי ישבב דאמר בואו ונצוח על עקיבא בן יוסף שהי' אומר כל שאין לו
ביאה בישראל הולד ממזר ,מאי בינייהו?״
ומתרצת (לבסוף לפי האופן דטעמא דנפשי' קאמר) :״איכא בינייהו בעולה לכ״ג״.
והנה רש״י (ד״ה בעולה לכ״ג) מפרש :״שאין בה לאו דאלמנות וגירושין ,אלא עשה
דבתולה יקח ,ולא בעולה .וא״ת יש כאן לאו דזונה ,לא אשכחן תנא דאמר פנוי הבא על הפנוי'
עשאה זונה אלא ר' אלעזר ,ולית הלכתא כוותי' ,ואין זונה אלא הנבעלת לפסול לה .ובבעולה
שלא כדרכה איירי ,דאי כדרכה תו ליכא קנס.״
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כלומר ,דבהשקפה ראשונה קשה כאן תרתי ,חדא דלכאורה כל בעולה (שאינו ע״י
נישאוין) אף דאינה בלאו דאלמנה או גרושה ,אבל הוי בלאו דזונה .וע״ז מתרץ דאינו כן,
דלהלכה אין זונה אלא בנבעלת לפסולים .וגם קשה ,דאם בעולה היא ,מה שייך קנס כאן ,הרי
דין קנס הוא רק בבתולות .וע״ז מתרץ שמדובר כאן בנבעלה שלא כדרכה ,דאף שנחשבה
בעולה לאסרה לכ״ג ,עדיין חייב בקנס.
אמנם תוס' (ד״ה איכא בינייהו בעולה לכ״ג) מביאים פי' רש״י ומקשים עליו :״פי בקונט'
בעולה שלא כדרכה .וקשה דפלוגתא דר״מ ורבי אלעזר היא בפרק הבא על יבמתו ,אי כשירה
לכ״ג ,וה״ל למימר ,ולר״מ דאמר כשירה לכ״ג ,מאי איכא למימר ,כדקאמר ולר״ע דאמר כו.״
ומתרצים לפירש״י :״ואור״י דמר״ע פריך שפיר כדי לאוקומי ר״ש בן מנסיא שהוא בתרא,
כר״ע שהי' רבו ,אבל בהא לא חייש אי פליג ר״מ אר״ש בן מנסיא.״
ומביאים פר״ח בסוגיין שחולק על רש״י :״ור״ח פי' ,דהכא לא מיירי בבעולה מאחר ,אלא
בכ״ג שאנס בתולה גמורה .ולא חשיבה ראוי' לקיימה אע״ג דאמר בהבא על יבמתו אנוסת
עצמו ומפותת עצמו לא ישא ואם נשא נשאי ,מ״מ כיון דלכתחילה לא ישא ,לא חשיבה ראוי'
לקיימה ,דהאי לא ישא הוי מן התורה ,אע״ג דאם נשא נשוי .ה״נ אמר בוגרת ומוכת עץ לא
ישא ואם נשא נשוי ,אע״ג דהוי מן התורה כדמוכח התם .ועוד דקאמר התם ,מתיב רבא ,ולו
תהי' לאשה ,באשה הראוי' לו ,פרט אלמנה לכ״ג ,היכי דמי ,אילימא בכדרכה ,מאי איריא
משום אלמנה ,תיפוק לי' דהויא לה בעולה ,משמע דבעולת עצמו אסורה לו מן התורה .ור״ת
לא פירש כן.״
היינו שר״ח מפרש דאיירי הכא באשה שעד עכשיו היתה בתולה גמורה ,ונעשית בעולה
ע״י שאנסה הכ״ג ,ואעפ״כ לא חשיבה ראוי' לקיימה .ואף ש״אם נשא נשוי״ ,מ״מ מכיון
שלכתחילה אסור לישאנה מן התורה ,נקראת אינה ראוי' לקיימה.
ב .וכעין דברי תוס' נמצא ברמב״ן (שם) :״וכדברי ר״ח ז״ל עיקר ,שפירש בבתולה שבא
עליה כ״ג ומכאן ואילך בעולה היא ,וקיימא עליה באיסור עשה .והא דתניא ביבמות ,אנוסת
עצמו ומפותת עצמו לא ישא ,ואם נשא נשוי ,הא אוקימנא התם בגמ' ,ומוציאה בגט ,והא
דקתני אם נשא נשוי ,לומר שאינו משלם קנס כמפותה.״
אבל כד דייקת שפיר בלשון הרמב״ן ,נראה שאע״פ שגם הוא מביא שיטת ר״ח ,מ״מ אינו
מסביר אותו כמו תוס׳ .והיינו ,ששיטת ר״ח היא שהכהן גדול אנס בתולה גמורה ,ואעפ״כ
נחשב כאינה ראוי׳ לקיימה .וע״ז הקשו הראשונים ,שלכ׳ בברייתא דיבמות נט :אמר שאנוסת
עצמו (דכה״ג) ומפותת עצמו לא ישא ,ואם נשא נשוי .ומזה ש״אם נשא נשוי״ רואים
שאנוסת עצמו נחשב כראוי׳ לקיימה ,ואיך מתרץ ר״ח שאנוסת עצמו אינה ראוי׳ לקיימה?
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וע״ז מתרצים הראשונים באופנים שונים :תוס׳  -שהגם דאם נשא נשוי ,מ״מ כיון
דלכתחילה לא ישא מן התורה ,נחשב כאינה ראוי׳ לקיימה .והרמב״ן מתרץ ,שהגם דאם נשא
נשוי ,מ״מ אינה ראוי׳ לקיימה כיון דאוקימנא התם בגמ׳ (לשיטת רב הונא אמר רב) שמוציאה
בגט( .והפשט ב״אם נשא נשוי״ הוא שאינו משלם קנס כמפותה).
ג .והנה ,בשיטת התוס׳ מה שנקטו הטעם בשיטת רבינו חננאל שהוא משום שלכתחילה
לא ישא ,ולא משום שמוציאה בגט כמו שנקט הרמב״ן ,לכאו׳ י״ל ב׳ דרכים :א) משום דסבירא
להו ששיטת רב הונא שמוציאה בגט הוא רק מדרבנן (כמוש״כ תוס׳ ביבמות ס .ד״ה שאינו
בתירוץ השני) ,ולכן אין זה נחשב כאינה ראוי׳ לקיימה .ב) משום דס״ל כמסקנת הסוגי׳ שם
(שיטת רב אשי) שהפשט של ״אם נשא נשוי״ הוא שמותר לגמרי לקיימה.
ואולם ,זה שהרמב״ן נקט בשיטת ר״ח שהטעם שנחשב בבעולת עצמו כאינה ראוי׳
לקיימה הוא משום שמוציאה בגט ,נראה ברור ,א) שהוא מדבר בשיטת רב הונא שצריך
להוציאה בגט .ב) שהגדר של מוציאה בגט הוא מדאורייתא.
ד .ובעיקר מח׳ תוס׳ והרמב״ן ,לכאו׳ הוא תלוי באופן לימוד הברייתא ביבמות דף נט,:
וזה לשון הברייתא :״ת״ר אנוסת עצמו ומפותת עצמו לא ישא ,ואם נשא נשוי .אנוסת חבירו
ומפותת חבירו לא ישא ,ואם נשא ,ר׳ אליעזר בן יעקב אומר הולד חלל וחכמים אומרים הולד
כשר.״ וי״ל (כמ״ש תוס׳ ביבמות ס .בתירוץ השני) שהת״ק 1הוא ראב״י דסיפא שפסק
דבאנוסת ומפותת חבירו אם נשא הולד חלל ,וסובר דרק באנוסת ומפותת חבירו הולד חלל,
אבל בשל עצמו מודה שאין הולד חלל (אע״פ שהוא איסור דאורייתא) ,וכיון שאין הולד חלל
מזה רואים שמותר לקיימה מדאורייתא .ועפ״ז מוכרחים תוס׳ להדגיש על הלכתחילה ,שכיון
שלא ישא מדאורייתא לכתחילה ,נחשב כאינה ראוי׳ לקיימה ,אע״פ שמדאורייתא מותר
לקיימה אם נשא.
והרמב״ן סובר ,שאע״פ שראב״י מודה שבעולת עצמו לא נתחללה ,אין הפשט שאין כאן
איסור עשה (דבתולה יקח) ,אלא ודאי יש כאן איסור עשה ,ולכן מוציאה בגט (מדאורייתא)
ואינה נחשה כראוי׳ לקיימה .וזה שלא נתחללה הוא משום דכיון שסופה להיות בעולה תחתיו,
הולד אינו מתחלל והיא עצמה לא נתחללה.
ליתר ביאור:
אחר שרב הונא פירש ״ואם נשא נשוי״ דאליבא דאמת צריך להוציאה בגט ,ע״ז הקשה
רב אשי ,״והא רב ורבי יוחנן דאמרי תרווייהו בוגרת ומוכת עץ לא ישא ואם נשא נשוי ,אלמא
סופה להיות בוגרת תחתיו סופה להיות מוכת עץ תחתיו הכא נמי סופה להיות בעולה תחתיו,
קשיא״ .והיינו ,ששיטת רב אשי היא דכיון דחזינן בנוגע מוכת עץ ובוגרת שאע״פ שאסור
 1אבל גם י״ל שהוא שיטת חכמים כמ״ש תוס׳ עצמם שם.
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לישא אותן ,מ״מ אם נשא נשוי בגלל הסברא דסופה להיות בוגרת ומוכת עץ תחתיו (ויבואר
סברא זו בסמוך) ,ה״נ כיון שסופה להיות בעולה תחתיו ,הדין הוא שאם נשא נשוי .ובפשטות
נראה דפליגי רב הונא ורב אשי אם יש סברא דסופה וכו׳ אם לאו .דאם סוברים סברא זו יכול
לקיימה ואין צריך לגרשה (שיטת רב אשי) ,ואם אין סברא זו צריך להוציאה בגט (רב הונא).
אבל ברור מלשון הרמב״ן 2שגם רב הונא יודע וסובר מסברא דסופא כו׳ ומ״מ ס״ל
שמדאורייתא צריך להוציאה בגט ונחשב כאינה ראוי׳ לקיימה .ולכן צריך לומר ,שרב הונא
ורב אשי מחולקין במהי הגדר של סופה וכו׳ ,שלשיטת רב אשי ,מצד הסברא דסופה וכו׳
מותר לגמרי לקיימה אחר נישואין ,ושיטת רב הונא הוא ,שהסברא דסופה להיות בעולה
תחתיו גורם שלא תתחלל ,אבל עדיין אינה ראוי׳ לקיימה מצד זה שצריך לגרש אותה
(מדאורייתא) .וצ״ב מהי סברת המחל׳ בין ר״ה ור״א בנוגע זה שסופה להיות בעולה תחתיו.
ה .והנראה בביאור דבריהם ,שהגדר של חללה היא מה שנבעלה מאחר שאינו בעלה ,ודבר
זה (שה יא נבעלה מאיש אחר שאינה בעלה) הוא חפצא של איסור בעצם ,שאסור להיות בה
ענין זה .אבל בעולת עצמו ,כיון שסופה להיות בעולה תחתיו ,אין בעי׳ בעצם בבעילה זו כיון
שסוף סוף תהי׳ נבעלה מאיש זה ,והאיסור הוא רק זה שנבעלה באופן של איסור (נאנסה),
אבל לא מצד עצם הבעילה .במילים אחרות :בעולת חבירו הוא חפצא של איסור ,ובעולת
עצמו הוא מעשה של איסור.
וכל זה לשיטת רב הונא שמצד סופה וכו׳ לא נעשית חללה ,אבל עדיין יש עלי׳ איסור
דאורייתא של בעולה ,ולכן צריך לגרשה .ושיטת ר״א ,שאין עלי׳ אפי׳ איסור דאורייתא של
בעולה ולכן אם נשא נשוי .וי״ל הסברא בזה ,שכיון שסופה להיות בעולה תחתיו ,והיינו שתהי׳
החפצא של בעולה מעצמו ,ואין מצב זה מחייב גירושין ,לכן אפי׳ קודם שתינשא ,זה שהיא
בעולת עצמו אינו מחייב גירושין .והיינו שכל הגדר של איסור בעולת עצמו לכהן גדול הוא
רק לכתחילה ,ולכן אם נשא נשוי ואין חיוב כלל (אפילו מדרבנן) להוציאה בגט.
ועפ״ז מובן היטב שיטת הרמב״ן ,שזה שהוא מדגיש ״שאם נשא צריך להוציאה בגט״ הוא
משום שהוא אזל בשיטת רב הונא הסובר שמצד הסברא דסופה כו׳ אין איסור של חללה אבל
עדיין יש איסור של בעולה לכ״ג ,ולכן צריך להוציאה בגט ,ומצד זה נחשב כאינה ראוי׳
לקיימה.
[ונמצא סברא זו מבואר בהרא״ה (ד״ה איכא בינייהו) וז״ל :״ומיהו אפילו הכי שאני לן בין
אנוסת עצמו לאחר לענין ולדה ,שבזו הולד כשר ,וזהו במפותת עצמו לפי שלא נתחללה,
שאע״פ שהיא בעולה עכשיו ואינה ראוי׳ לו ,לא נבעלה מאחר ,אבל באנוסת אחר כיון
 2מזה שמביא הסברא שצריך להוציאה ברור שמדבר בשיטת רב הונא ,ומ״מ מביא הסברא של סופה כו׳
להסביר למה לא נתחללה ,ולכן מודה ראב״י ברישא.

76

קובץ י"א ניסן – ה'תשע"ז

שנבעלה לאחר נתחללה אצלו.״ וגם בלשון הרמב״ן עצמו ,שכתב בסוף דבריו ,״והיא עצמה
לא נתחללת ,שאינה דומה לאלמנה לכ״ג].
אולם בשיטת תוס׳ י״ל דס״ל שלשיטת רב הונא גם כן ,מצד הסברא של סופה להיות
בעולה תחתיו ,הוא מותר לקיימה לגמרי מדאורייתא כמו שיטת רב אשי ,וחולק על רב אשי
רק בנוגע מדרבנן אם צריך להוציאה בגט .שלשיטת ר״א מותר לקיימה לגמרי אפילו מדרבנן,
ושיטת רב הונא הוא שמדאורייתא אסור לכתחילה לישאינה ואם נשא נשוי ואין צריך
להוציאה ,אבל מדרבנן צריך להוציאה .וזה מדוייק היטב בלשון התוס׳ ביבמות (ס .ד״ה
שאינו) שכתב וז״ל :״ועוד נראה ,דהא דאמר רב מוציא בגט היינו מדרבנן ולהכי נקט פלוגתא
דרבי [אליעזר בן יעקב] באנוסת חבירו ,דבאנוסת עצמו מודה דלא הוי חלל״ ,עכ״ל.
ועפ״ז שפיר מובן מאי דנקטו תוס׳ בכתובות ,״מ״מ כיון דלכתחילה לא ישא לא חשיבה
ראוי׳ לקיימה דהאי לא ישא הוי מן התורה״  -שזה שהדגש של תוס׳ הוא לכתחילה הוא
משום שכל האיסור של בעולה לכ״ג הוא רק לכתחילה ,ולא רק לפי שיטת רב אשי אלא גם
לשיטת רב הונא .וזה שצריך להוציאה בגט הוא רק מדרבנן .ומצד זה לבד שאינה ראוי׳
לקיימה מדרבנן אינו נחשב אינה ראוי׳ לקיימה בסוגיין (שרבי שמעון בן מנסיא למד דין זה
מהפסוק ״ולא תהי׳ לאשה) ,ומוכרחים תוס׳ למימר שזה שאסור מדאורייתא לכתחילה,
נחשב כאינה ראוי׳ לקיימה.
או י״ל בשיטת התוס׳ ,שבאמת ס״ל כהרמב״ן בנוגע סברת המחלוקת בין ר״ה ור״א,
שלשיטת רב הונא צריך להוציאה מדאורייתא ,ורב אשי סובר דאין צריך להוציאה ,ומ״מ גם
לרב אשי אסור מדאורייתא לכתחילה ,ותוס׳ כאן הולכים בשיטת ר״א ,ולכן נקטו התוס׳ שכיון
שאסור מדאורייתא לכתחילה נחשב כאינה ראוי׳ לקיימה3.

e

 3ובכל זה ראה בארוכה משל״מ הל׳ איסורי ביאה פי״ח ה״ב ופרק י״ז הל׳ ט״ו.
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גירסת רש"י בריש אלו נערות
השליח הת' יוסף יצחק שי' ליפסקער
שליח בישיבה גדולה
יקשה במה שפירש"י דוקא אשבויה /יקשה עוד בסידורא דמתני' /יתרץ ב' הקושיות
בחדא מחתא דרש"י גרס שבויה ברישא /יבאר עוד דרש"י לא גרס והבא תנינא ויביא
סמוכין לזה

בריש פ"ג דכתובות (כט ,א)" :אלו נערות שיש להן קנס הבא על הממזרת ועל הנתינה
ועל הכותית ,הבא על הגיורת ועל השבויה ועל השפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו
פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד כו'".
וברש"י" :ועל השבויה – ישראלית שנפדית פחותה מבת שלש שנים דבחזקת בתולה
היא ,שאפילו נבעלה בשביה בתוליה חוזרים" .ובפשטות כוונתו לבאר החידוש בהא דמשלם
קנס לגיורת שבויה ושפחה אף שלכאורה בחזקת בעולה הן ,דהוא משום שיצאו ממצבם
הקודם לפני שנעשו בנות שלש ובמילא הוו להו בחזקת בתולה.
אך לפי זה אינו מובן למה פירש כן דוקא אשבויה (דוגמא האמצעית) .דלכאורה הו"ל
לפרש הכי מיד אגיורת (דוגמא הראשונה) או להמתין עד השפחה (דוגמא האחרונה).
והנראה בזה ובהקדים מה שהקשו הראשונים (שיטמ"ק לעיל יא ,א ד"ה שנפדו) בסידורא
דמתני' ,דבתחילה נקט הסדר גיורת שבויה שפחה ,ולבתר הכי קתני "שנפדו ושנתגיירו
ושנשתחררו" .דלכאורה או דהול"ל בסיפא "שנתגיירו ושנפדו ושנשתחררו" בהתאם
לסידורא דרישא ,או להפוך סידורא דרישא ולהקדים את השבויה .ותירצו באופנים שונים.
[ומהם" :דמעיקרא קתני לפום חשיבותייהו  . .ובתר הכי קתני לפום קדימת תקנתם";
"לא רצה להתחיל בתקלת הישראלית  . .בתקנה התחיל בישראלית"; ועוד כיו"ב .וראה גם
תוד"ה יבא (ע"ז ג ,א)" :אורחא דתלמודא דבהרבה מקומות לא קפיד למנות כסדר ,וכן הגיורת
והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו"].
וי"ל דלרש"י קושיא מעיקרא ליתא ,דהוא גרס ברישא "ועל השבויה ועל הגיורת ועל
השפחה" .ובזה יתורץ ג"כ הא דביאר החידוש דוקא בשבויה ,דהרי היא היא הנשנית ראשונה.
ואם יקשה המקשה דא"א לומר כן ,דהרי במתני' קתני בבבא הב' "והבא על הגיורת ועל
השבויה כו'" ,ואם איתא דלרש"י גרסינן שבויה תחילה ,הו"ל להעתיק בד"ה "והבא על
השבויה" .תשובתו ,דרש"י לא גרס גם "והבא" תנינא ,אלא קתני הבא אחד על כולן.
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וסמך לדבר למימר הכי ,דלעיל (יא ,א) צוטט משנתינו בגמרא וז"ל" :אלו נערות שיש
להן קנס ,הבא על הממזרת ועל הנתינה ועל הכותית ועל הגיורת ועל השבויה ועל השפחה",
בלי "והבא" הב' .ולפי דרכנו י"ל דגם כאן גרס רש"י הכי ,אלא דהפך הגירסא והקדים שבויה
לגיורת וכנ"ל.
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אסון דיעקב – בידי שמים או בידי אדם
הנ"ל
יקשה במה שהביא רש"י מקרא דוקראהו אסון דוקא /יחזק קושייתו ע"פ ביאור רבינו
בפשש"מ דכתובים אלו /יחלק דבדרך ההלכה אפ"ל באו"א אבל טעמא בעי

בכתובות (ל ,א) דנו בשיטת רבי נחוניא דגם כרת פוטר מתשלומין ,ואמרינן "מאי טעמא
דר' נחוניא בן הקנה ,אמר אביי נאמר אסון בידי אדם ונאמר אסון בידי שמים ,מה אסון האמור
בידי אדם פטור מן התשלומין ,אף אסון האמור בידי שמים פטור מן התשלומין" .פי' ,דהתורה
כתבה לשון "אסון" הן בפורעניות דבידי אדם (במי שהכה אשה הרה ומתה וגם יצאו ילדיה)
והן בפורעניות דבידי שמים (כשיעקב אמר שלא ישלח את בנימין בעבור שחשש לאסון),
וכמו שבמיתה בידי אדם ,נעשה פטור עי"ז מתשלומין ,כן הדבר גם בשיש מיתה בידי שמים
(כרת).
ושקו"ט בגמ' בנוגע לאזהרת יעקב ,האם היתה רק בדברים שבידי שמים או גם בענינים
דבידי אדם ומסיק" :יעקב על כל מילי אזהר".
ובתחילת דברי הגמ' שנאמר "אסון בידי שמים" ,פירש"י ,שהפסוק בו הזהיר יעקב על
דברים שבידי שמים (לקס"ד דגמ' דרק על בידי שמים אזהר) הוא "וקראהו אסון" .והוא בפ'
מקץ (מב ,לח).
ב .והנה המעיין בכתובים יווכח לדעת ,דתלתא קראי כתיבי :בפעם הראשונה שירדו בני
יעקב למצרים לשבור בר ,כתיב (מקץ מב ,ד)" :ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו,
כי אמר פן יקראנו אסון".
כשחזרו בני יעקב וציווי יוסף בפיהם שלא ישובו עד בוא אחיהם הקטן למצרים ,והציע
ראובן שימית שני בניו אם לא יחזיר את בנימין ,הדגיש יעקב שוב (מב ,לח)" :לא ירד בני
עמכם ,כי אחיו מת והוא לבדו נשאר ,וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה והורדתם את שיבתי
ביגון שאולה".
וכאשר סו"ס הסכים יעקב לשלוח את בנימין ואכן נאשם בגניבת הגביע ,נעמד יהודה
להצילו ,וחזר יהודה בפני יוסף את דברי יעקב שאמר להם בראשונה (ויגש מד ,כז-כט)" :אתם
ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי .ויצא האחד מאתי ואומר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד הנה.
ולקחתם גם את זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם את שיבתי ברעה שאולה".
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וצ"ע למה בחר רש"י את הפסוק השני ד"וקראהו אסון" ,ולא הביא את הפסוק בו מסופר
לראשונה ע"ד אזהרת יעקב – "פן יקראנו אסון".
עוד צ"ע מדברי רש"י במק"א (פסחים כט ,א) ,שביאר שיטת רבי נחוניא שאף חיוב כרת
"אסון הוא קרוי ,שנאמר וקרהו אסון" .דכאן דייק להביא את הפסוק השלישי ,שהם דברי
יהודה ליוסף .וצ"ב.
ג .ויוקשה הדבר עוד יותר (עכ"פ לפירש"י בכתובות) ע"פ המבואר (לקו"ש ח"ה שיחה ג'
לפ' מקץ) בהחילוק שבין פירושי רש"י על ג' הפסוקים הנ"ל – שבפסוק הא' והג' פירש"י
"[מכאן] שהשטן מקטרג בשעת הסכנה" ובהפסוק הב' לא כתב כן:
דרק בפסוק הא' חשש יעקב לסכנת הדרך ,כי אז עדיין לא חשד בבניו שהסבו להתעלמותו
של יוסף ,רק חשב שהדרך גרמה למיתתו ,ובזה נעשה הדרך אצלו בחזקת סכנה ,שאף רחל
בדרך מתה ,ובתרי זימני הוי חזקה .אך בפסוק הב' ,כבר חשד יעקב בבניו ושוב אין חזקת סכנה
על הדרך .ומה שאמר "וקראהו אסון" ,היינו שחשש פן ישלח מושל מצרים את ידו בבנימין
(והרי כבר התנכר לשאר הבנים וגם אסר את שמעון) .אולם בפסוק הג' ,כשחזרו בני יעקב על
דברי יעקב ,בלתי אפשרי היה להם לומר לו שאביהם חשד בהם ,ולכן פירשו דברי יעקב
כבראשונה ,שחשש לסכנת הדרך.
והיוצא ,דרק בפסוק הא' והג' חשש יעקב לאסון מחמת סכנת הדרך (אסון בידי שמים),
אבל בפסוק הב' לא חשש לזה כלל .וא"כ ,לא זו בלבד שאינו מובן למה בחר רש"י דוקא
בפסוק דוקראהו אסון ,אלא עוד זאת ,דתוכנו הפשוט של פסוק זה אינו כלל מענין כוונת הגמ'
כאן ,ואדרבה ,הוא מרומז דוקא בהאסון דפסוק הא' והג'!.
איברא ,דבירושלמי אכן איתא "מכאן שאין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה" דוקא
בפסוק הב' ,ולא בפסוק הא' והג' (וראה בשיחה שם הערות  .)51-58 ,0וכנראה דמחולק דרך
הפשט עם דרך ההלכה ,אבל עכ"פ טעמא בעי וצ"ב מהו.
ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

e

80

ישיבה גדולה מעלבורן ,אוסטרליא

שיטת רש"י באוכל תרומת חבירו וקרע שיראין
של חבירו
הנ"ל
יבאר קושיית רש"י בדברי רב אשי ע"פ השיטמ"ק /יביא המשך דבריו ודברי המהרש"א
באכל תרומה של חבירו וקרע שיראין של אותו חבר /יבאר ע"פ דיוק לשון השיטה
דנפק"מ ביניהם ודלא כאלו שהשוום זל"ז

א .בכתובות (ל ,ב) שקו"ט מאי בינייהו דאביי ורבא אי פטר רנבה"ק מתשלומין אף במקום
מיתה ביד"ש אי לאו .ומסיק" :רב אשי אמר ,באוכל תרומה משלו וקרע שיראין של חבירו".
ופירש"י" :וקרע שיראים – בשעה שבולעה .ואע"ג דמיתה לאו משום ממונא דניזק אתיא
ליה ,מיפטר ,וסבירא ליה לרב אשי מיתה לזה ותשלומין לזה פטור".
ובשיטמ"ק (ד"ה וקרע) ביאר קושיית רש"י – דלכאורה ,הרי גם בתחילת הסוגיא
דאוקמינן בזר שאכל בתרומה הו"ל מיתה לשמים ותשלומין לכהן – "דבשלמא זר שאכל
בתרומה של אחרים כדסברינן לה עד השתא ,כי פטר ליה מיתה ,אע"ג דהויא מיתה לזה פי'
לשמים ותשלומין לכהן ,מ"מ מיתה לא אתיא ליה אלא משום ממונא דניזק ,וא"א לאזוקה
באכילה שלא יתחייב מיתה ,ולא להתחייב מיתה עליה אלא במזיקה לאכילה .אבל הכא לגבי
שיראין ,מיתה לאו משום ממונא דניזק אתיא ליה ,וכיון שכן היכי פטר ליה מיתה
מתשלומין".
כלומר ,דכל זמן שהמיתה הוא מחמת ממונו של הניזק ,עדיין נחשב הוא למיתה ותשלומין
לאחד ,ורק כאן ,שאין המיתה תלויה בממון הניזק (דהרי הוא מחמת אכילת התרומה) ,הו"ל
מיתה לזה ותשלומין לזה .וזהו שהוצרך רש"י לחדש דס"ל לרב אשי מיתה לזה ותשלומין לזה
פטור.
וממשיך שם" :ואפשר דמשום הכי נקט נמי רב אשי שאכל תרומה משלו ,כי היכי דלא
נימא דמיירי כשהתרומה הויא לבעל השיראין ,ולהכי קא פטר ליה רב אשי ,דס"ל דאפילו
למ"ד דמיתה לזה ותשלומין לזה חייב ,היכא דהויא מיתה ותשלומין דחד ,אע"ג דלא אתי
מיתה מחמת התשלומ ין ,לכו"ע פטור ,וא"כ חילוק זה לא מצינן בתלמוד אלא הכא בדרב
אשי ,לכך נקט רב אשי תרומה משלו ,לגלות על סברתו דאיהו ס"ל כמ"ד דמיתה לזה
ותשלומין לזה פטור כנ"ל.
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דהיינו ,שבזה ידוייק ל' הגמרא שהתרומה היתה משלו ,דעי"ז מדגיש רב אשי ששונה
מקרה זה משלפניו בזה שהמיתה אינו משום ממונא דניזק .דאי הוי התרומה לבעל השיראין,
י"ל דמיתה ותשלומין לחד הוא.
והנה ,כעין דברי השיטמ"ק איתא במהרש"א (בתוד"ה רב אשי) וז"ל" :דאף לשיטת רש"י,
דוקא בכה"ג שאכל תרומה שלו וקרע שיראין של חבירו ,מקרי נפשות לזה וממון לזה ,משום
דחיוב מיתה לא בא לו מש ל חבירו ,אבל אם אכל תרומה של חבירו וקרע ג"כ שיראין של
אותו איש ,מקרי שפיר ממון ונפשות לחד ,דמשל אחד בא לו חיוב נפשות וחיוב ממון".
וראיתי לאלו שכתבו בפשטות דהשיטמ"ק והמהרש"א עולים בקנה אחד בשיטת רש"י,
שהאוכל תרומה של חבירו וקרע שיראין שלו ג"כ ,מקרי מיתה וממון לחד.
אמנם כד דייקת שפיר בדברי השיטה ,נראה דשיטה אחרת לו באכל תרומה של חבירו
וגם קרע שיראין שלו .דלהמהרש"א גם אליבא דאמת נחשב האוכל תרומת חבירו למיתה
וממון לחד .אולם להשיטה ,הנה לקושטא דמילתא גם זה נחשב למיתה לזה ונפשות לזה,
אלא דפטור משום דהכי ס"ל לרב אשי.
ומוכח הוא מדיוק לשונו בביאור מה דנקט רב אשי שאכל תרומה משלו" :דלא נימא
דמיירי כשהתרומה הויא לבעל השיראין  . .דס"ל  . .היכא דהויא מיתה ותשלומין לחד ,אע"ג
דלא אתי מיתה מחמת התשלומין לכו"ע פטור  . .לכך נקט רב אשי תרומה משלו ,לגלות על
סברתו  . .דמיתה לזה ותשלומין לזה פטור" .ופשטות דבריו מורים ,דהא דנקט משלו דוקא,
הוא רק לגלות על סברתו ,אבל השתא דידעינן סברתו ,הנה לקושטא דמילתא פטור משום
זה גם באכל תרומה של חבירו .ובהסברת הדבר יש לומר ,דהרי גם בתרומה של חבירו לא
אתי החיוב מיתה מאותו ממונא דניזק שממנו בא החיוב ממון ,וא"כ הו"ל בגדר מיתה לזה
ותשלומין לזה.
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שמות ההלכות בספר קדושה להרמב"ם
הנ"ל
ישאל בהא דשינה הרמב"ם שמות ההלכות בספר קדושה ובפרט דנפק"מ ביניהם

ספר החמישי במשנה תורה להרמב"ם הוא ספר קדושה .הלכותיו שלשה :הלכות איסורי
ביאה ,הלכות מאכלות אסורות ,הלכות שחיטה.
ידוע ,אשר דרכו של הרמב"ם במשך ספרו להפנות את הלומד להלכות אחרות בהם
מבואר באריכות יותר את הענין המדובר על אתר .וכ"ה בנוגע לההלכות שבספר קדושה.
רבות הם הפעמים שמפנה הרמב"ם את הלומד לההלכות שבספר זה.
אלא ,דשאני ספר זה משאר ספרים ,אשר בהרבה מקומות מחליף הרמב"ם את השמות
של הלכותיו :אם כי בהרבה מקומות מכנה אותם הרמב"ם בשמם הרגיל – "הלכות איסורי
ביאה"" ,הלכות מאכלות אסורות" – הנה בכו"כ מקומות נקראים הם בחילוף" :הלכות ביאות
אסורות" ו"הלכות איסורי מאכלות".
להלן רשימה מפורטת בכ"ז (הידוע לי כעת):
איסורי ביאה  :הל' אישות פכ"ד הכ"א; פכ"ה ה"ז .הל' תרומות פ"ו ה"ז .הל' שגגות פ"ה
ה"ז .הל' טומאת מת פ"ט הי"ב .הל' מטמאי משכב ומושב פ"ד הי"ד.
מאכלות אסורות :הל' שבועות פ"ד ה"ח; ה"י .הל' נדרים פ"ה הי"ב .הל' נזירות פ"ה ה"ד;
ה"ז .הל' כלאים פ"ח הי"ד .הל' מעשה הקרבנות פי"א ה"ו .הל' בכורות פ"ה ה"ט .הל' שגגות
פ"ו ה"א; ה"ז.
ביאות אסורות  :הל' כלאים פ"י הכ"ז .הל' תרומות פ"י הכ"ה .הל' שגגות פ"ט ה"ד .הל'
שאר אבות הטומאות פט"ז ה"א.
איסורי מאכלות  :הל' שחיטה פ"ה ה"א .הל' תרומות פ"י הכ"ה; פי"ד הכ"א; פט"ו ה"ד.
הל' מעשר שני פ"ב ה"ג; פ"ו הט"ז .פ"י ה"כ.
ולהעיר עוד ,אשר בכל המקומות שמשתמש הרמב"ם במונחים אלו כשם התואר ,כותב
הוא "ביאות אסורות" ו"איסורי מאכלות".
[והם :הל' איסורי ביאה פ"ג הי"ד ("ביאת שפחה זו משונה מכל ביאות אסורות
שבתורה"); הל' יסודי התורה פ"ה ה"ח ("שיש בהן מר מעורב עם אסורי מאכל"); הל'
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מאכלות אסורות פ"י הכ"ג ("יש בקדשים אסורין אחרים במאכלות"); פי"ד ה"א ("כל אסורי
מאכלות שבתורה שיעורן בכזית")].
וטעמא בעי .ובפרט שנפק"מ יש בין ב' האופנים בפי' המילות" :ביאות אסורות"
ו"מאכלות אסורות" קאי על החפצא (הביאות והמאכלות שהם אסורות) ,בעוד ש"איסורי
ביאה" ו"איסורי מאכלות" קאי בהאיסור (האיסורים שקיימים בעולם הביאה והמאכל).
וצ"ב .ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.
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ורמינהי אלו הו הלוקין
א׳ מהתמימים
יביא דברי הגמ' ותוס /.יקשה עליהם

בגמ׳ סוף דף ל״א ע״א מובא דברי המשנה (בדף כ״ט ע״א) ״הבא על אחותו ועל אחות
אביו כו.״ ,ומקשי עלה ״ורמינהו אלו הן הלוקין הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות
אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה וקיימא לן וכו״.
ועמדו ע״ז כמה מהראשונים (תוספות ,רמב״ן ,רשב״א ועוד) ושאלו דגם מרישא
דמתניתין הוה מצי למיפרך ,דקתני הבא על הממזרת יש לה קנס והתם לכו״ע (גם לדעת ר׳
יצחק דאמר אין מלקות בחייבי כריתות) לוקה.
ותירצו התוספות דאם היה מקשה על ממזרת היה צריך להביא כל המשנה דפרק אלו הן
הלוקין ,דשם דין ממזרת (חייבי לאוין) נמצא בסוף המשנה ,ועדיף לי׳ להש״ס למינטר עד
סוף מתניתין דהכא למיפרך בכדי לקצר בלשונו.
ולכאורה קשה לפ״ז דאי עדיפא לן לקצר בלשון הקושיא ל״ל להביא כל חלק הראשון של
המשנה הלא מספיק הוא אם היה מביא רק ״אלו הן הלוקין הבא על אחותו״ ותו לא .ויש
לעיין בזה ,וצ״ב.

e
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בענין עקירה צורך הנחה  -רש״י ותוס׳
לשיטתייהו
השליח הת' אליהו שיחי' שולמאן
שליח בישיבה גדולה
יקשה כמה קושיות בהבנת הגמ׳ ,רש״י ,ותוס׳ /יביא המחלוקת בין רש״י ותוס׳ במס׳ שבת
ג /.יבאר המחל׳ ע״פ הבנת גדר עקירה במלאכת הוצאה בשבת /רש״י ותוס׳ בכתובות
לשיטתייהו בשבת /עפ״ז יתורץ הקושיות בסוגיין

א .במס׳ כתובות (לא ).מקשה הגמ׳ :״גופא אמר רב חסדא מודה רבי נחוניא בן הקנה
בגונב חלבו של חבירו ואכלו
שהוא חייב ,שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור חלב .לימא פליגא דרבי אבין,
דאמר רבי אבין הזורק חץ מתחילת ארבע לסוף ארבע וקרע שיראין בהליכתו פטור שעקירה
צורך הנחה היא (הלכך ,אע״ג דחיוב ממון מקמי הנחה אתיא ליה ,פטור ,הואיל ובין עקירה
והנחה אתיא ליה ,מיתה ותשלומין באין כאחד ,שעקירה צורך הנחה היא ,ומההיא שעתא
אתחלה לה מלאכה - .רש״י) ,הכא נמי הגבהה צורך אכילה היא?״
והגמ׳ מתרצת ,״הכי השתא?! התם אי אפשר להנחה בלא עקירה ,הכא אפשר לאכילה
בלא הגבהה ,דעי באי גחין ואכיל .אי נמי ,התם אי בעי לאהדורה לא מצי מהדר לה ,הכא מצי
מהדר לה.״
וצריך ביאור ,מעיקרא מאי קסבר הגמ׳ לדמות הגבהת חלב לעקירה בשבת? בשבת
העקירה הוי חלק מהמלאכה כמו ההנחה ,משא״כ בחלב אין ההגבהה חלק מהאיסור כלל?
ועוד ,דלפי הלישנא קמא משמע שהגמ׳ אכן מחלק כן ,דבשבת אי אפשר לעקירה בלא
הנחה ,ולכן העקירה הוי חלק מהמלאכה .משא״כ בחלב ,אין האכילה חלק מהאיסור דאפשר
בלא הגבהה .אבל הלישנא בתרא משמע שמודה לשאלת הגמ׳ ,דאה״נ שהגבהה הי׳ צריך
להיות התחלת האכילה ,אלא שמשום דאפשר לאהדורה ,לכן אינו נחשב צורך אכילה .משא״כ
כשזרק החץ א״א לאהדורה ולכן המלאכה מתחיל מהעקירה ,ולא משום שעקירה הוי חלק
ממלאכת הוצאה? גם יש להבין סברת המחלוקת בין הל״ק והל״ב.
ב .התוס׳ (ד״ה שעקירה) מביאים הגמ׳ בגיטין (נב ).שדעת רב הוא ״מנסך ממש״ ,שמי
שמנסך יינו של חבירו חייב בתשלומין .ואף שחייב מיתה ג״כ על שמנסך לע״ז ,אינו פטור
משום קם ליה בדרבה מיניה ,כדרבי ירמי׳ דאמר דמשעת הגבהה קנה וחייב בתשלומין ,ואינו
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מתחייב בנפשו עד שעת ניסוך .ולפירוש ר״ת ,אי אפשר לניסוך בלא הגבהה .ולפי״ז ,מסקו
התוס׳ ,רבי ירמי׳ פליג אדרבי אבין ,דכשם שא״א לניסוך בלא הגבהה ,ואעפ״כ חייב על
הגניבה ,כמו״כ בזורק חץ ,אף שא״א להנחה בלא עקירה ,מ״מ חייב על השיראין.
וצ״ל הדמיון בין מנסך וזורק חץ (ע״ד שהקשינו לעיל בהקס״ד דהגמ׳) ,דבזורק חץ הוי
עקירה צורך הנחה ,היינו חלק מאיסור הוצאה/העברה בשבת ,ומשום זה המלאכה מתחיל
משעת העקירה ,אבל בהגבהת היין אין כאן איסור של עבודה זרה ,ואיך אפשר להיות הו״א
שיהא בדין קלב״מ?
ג .וממשיכה הגמ׳ :״ גופא ,אמר רבי אבין הזורק חץ מתחלת ארבע לסוף ארבע וקרע
שיראין בהליכתו פטור שעקירה צורך הנחה היא .מתיב רב ביבי בר אביי ,הגונב כיס בשבת
(הגביהו ברשות בעלים והוציאו לרה״ר  -רש״י) חייב (בתשלומין אע״פ שנהרג  -רש״י),
שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור סקילה .היה מגרר ויוצא מגרר ויוצא (שלא
הגביהו ברשות בעלים ,ולא קנאו אלא בהוצאה מרשות בעלים  -רש״י) פטור ,שהרי איסור
שבת וגניבה באין כאחד .ואמאי (כי הגביהו ברשות הבעלים וקנאו ,אמאי חייב ,נימא משעת
הגבהה אתחלה לה הוצאה  -רש״י) ,הכא נמי לימא הגבהה צורך הוצאה היא? הכא במאי
עסקינן כגון שהגביהו על מנת להצניעו ונמלך עליו והוציאו .וכי האי גוונא מי חייב ,והאמר
רב סימון אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן המפנה חפצים מזוית לזוית ונמלך עליהם והוציאן
פטור שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך לא תימא ע''מ להצניעו אלא אימא ע''מ
להוציאו הכא במאי עסקינן כשעמד ״ עכ״ל הגמ׳.
וכתבו בתוס׳ ד״ה הכא נמי נימא הגבהה צורך הוצאה היא :״אע''ג דאפשר בגרירה ,כך לי
עקירה זו כמו עקירה אחרת ,דמ''מ האיסור מתחיל משעת הגבהה ,דאם היה אחר עושה
עקירה לא היה מתחייב בהנחה .נמצא עקירה גורמת החיוב ועד שעת הנחה מושך החיוב.״
והיינו ,דקשה לתוס׳ ,דלכ׳ אפשר לגרר הכיס לחוץ ונמצא דאפשר בעקירה אחרת,
ובמילא אא״ל ״אי אפשר להנחה בלא עקירה״ ,היינו עקירה זו דהגבהה ,אלא אפשר באופן
אחר .ולכן אין לומר שמשעת הגבהה מתחיל האיסור דהוצאת שבת?
ומתרצים ,דמ״מ צריך להיות עקירה ,וכולם שווים ,״דמכל מקום האיסור מתחיל משעת
הגבהה״.
וצ״ב ,מאי קס״ד? וכי מפני שהי׳ יכול להיות עקירה אחרת ,לא תהי׳ העקירה שעשה חלק
מהמלאכה?
ד .ועל תירוץ הגמ׳ מקשים התוס׳ (ד״ה שהגביהו) :״ואם תאמר ,וכיון דסלקא דעתיה
השתא דמיחייב אהך הוצאה ,אם כן הדרא קושיא לדוכתין דצורך הוצאה היא? ויש לומר,
דסלקא דעתין הא דנמלך והוציאו הוי עקירה שניה.״
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והיינו דקשה להו ,דאע״פ שלא הי׳ כוונתו בהגבהה שיוציאו לחוץ ,ולכן נחשב ההגבהה
ענין בפני עצמו ,אבל העקירה הי׳ רק פעם אחת כשהגביהו וממנו בא חיוב ההוצאה .ונמצא
דסוף סוף יש כאן הדין דקלב״מ? ומתרצים ,דאה״נ ,וצריך לומר שהי׳ עקירה אחרת ,וזה הי׳
בשעה שנמלך והוציאו.
וצ״ל דאיך אפשר לומר (אפי׳ כהו״א) דשינוי מחשבה חשוב עקירה לענין מלאכת
הוצאה?!
ומזה שרש״י אינו מבהיר כלום על שאלת התוס׳ (דלכ׳ הוי קושי׳ עצומה על תירוץ הגמ׳,
ותירוצו הוי חידוש גדול) ,נראה שלומד הגמ׳ כפשוטו שמלאכת הוצאה התחיל משעה
שהגביהו .וא״כ צריך לבאר איך מתרץ שאלה זו ,וגם מהי סברת המחלוקת בין רש״י ותוס׳.
ה .וממשיכה הגמ׳ :״עמד למאי? אי לכתף ,אורחיה הוא (ואין עמידתו הנחה לבטל עקירה
ראשונה ממלאכת שבת - .רש״י) .אלא בעומד לפוש .אבל לכתף מאי ,פטור (מתשלומין,
דאתי עליה חיוב שבת מחמת הגבהה ראשונה ,שבה נקנה לו הכיס ,ומיתה ותשלומין באין
כאחד)? אדתני היה מגרר ויוצא מגרר ויוצא פטור ,נפלוג וניתני בדידה (במגביה עצמו יכול
לשנות בו חיוב ופטור)  -״במה דברי' אמורים בעומד לפוש ,אבל לכתף פטור.״? אלא (לא
תוקמה כשעמד ,ואפ''ה חיוב שבת דעקירה לאו מחמת עקירה ראשונה דהגבהה אתיא ליה,
אלא בעקירת גופו של פסיעה אחרונה כשיוצא מן הבית ,ובן עזאי היא - .רש״י) הא מני בן
עזאי היא ,דאמר מהלך כעומד דמי .אבל זורק מאי ,פטור? ניפלוג [וניתני] בדידה  -״במה
דברים אמורים במהלך ,אבל זורק פטור.״? מגרר ויוצא איצטריכא ליה ,ס''ד אמינא אין דרך
הוצאה בכך ,קמ''ל.״ עכ״ל הגמ׳.
והנה ,מזה שרש״י אינו מפרש כלום על מש״כ הגמ׳ בפעם השני ״נפלוג וניתני בדידה״,
משמע שסומך על מה שפירש בפעם הא׳ ,דפירש שעמידה לכתף הוא ״בדידה״ של לפוש
מפני ששניהם הם ״במגביה עצמו״ .ועד״ז בפעם שני ,ורק הוא ״בדידה״ של מוציא מפני
ששניהם הם במגביה עצמו ,משא״כ מגרר ויוצא שאינו מגביה.
אבל בתוס׳ ד״ה אבל מפרש ה״בדידה״ בפעם הב׳ באופן אחר ,וז״ל :״משום הכי חשיב
זורק בדידה טפי ממגרר ,משום דבמוציא ובזורק ,בשניהם בא בהגבהה הקנין קודם שיבא
חיוב הוצאה ,אבל במגרר ,ההוצאה והקנין באין כאחד.״
והיינו ,שהדמיון דהגבהה עצמו לחוד אינו מספיק ,אלא בזה שהקנין ע״י הגבהה בא קודם
ההוצאה .ונראה מזה ,שגם בפעם הא׳ תוס׳ למד ה״בדידה״ שכל הציור חיצוני דהוצאה בעמד
לכתף שוה לעמד לפוש ,ולא כרש״י שפירש הדמיון ״במגביה עצמו״ .וצ״ל במאי קמיפלגי
רש״י ותוס׳?
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ו .וי״ל הביאור בכ״ז בהקדים עוד מחלוקת בין רש״י ותוס׳ במס׳ שבת ג .הגמ׳ שם מקשה
על המש נה המונה ״יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים ,ושתים שהן ארבע בחוץ״ ,אבל
כשאתה מדייק במנין היציאות בהסיפא (היציאות שאסורים מדרבנן ,היינו רק העקירה או
ההנחה) ,תמצא שיש בסך הכל שתים עשרה ולא רק שמונה .ומתרצת הגמ׳ ,״פטורי דאתי
בהו לידי חיוב חטאת קא חשיב ,דלא אתי בהו לידי חיוב חטאת לא קא חשיב״.
ופירש״י ד״ה פטורי דאתי בהו לידי חיוב חטאת :כגון עקירות שהן תחלת המלאכה,
דאיכא למגזר דילמא גמר לה ,אבל הנחות לא מצי למיתי לידי חיוב חטאת ,דהא ליכא עקירה
גבי האי .וארבע דקתני בכל חד תרתי דחיובא ועקירה דפטורא דתרתי נינהו ,פשט העני ידו
מלאה לפנים הא חדא ,או שנתן לתוכה בע''ה וידו של עני היתה ריקנית הא תרתי ,וכן באידך.
והיינו ,שמפרש רש״י דבעקירה לבד ״אתי לידי חיוב חטאת״ ,שיבא לעשות כל המלאכה.
ואפי׳ אם אינו פושט ידו לרשות האחרת ,מ״מ בעקירה לבד הוי אסור מדרבנן משום שזה
מביא לגמירת ההוצאה.
ובתוס׳ ד״ה פטורי חולק על רש״י ,וז״ל :״מה שפירש''י דעקירות קחשיב אינו נראה לר''י.
חדא ,דעקירה בלא הוצאה אינה אלא טלטול בעלמא ,ואין בה דררא דחיוב חטאת
כלל…ומפרש ריב''א דאתי לידי חיוב חטאת היינו אותו שפושט את ידו ומכניסה או מוציאה,
דכוותה בבא דרישא חייב חטאת ,והכא פטור לפי שלא עשה כל המלאכה ,שחיסר ממנה מעט
או עקירה או הנחה.״
וי״ל שהמחלוקת ביניהם תלוי בהגדר דעקירה כחלק ממלאכת הוצאה .דרש״י כותב להלן
בעמוד זה בד״ה ידו לא נייח :״ואין דרך הוצאה בלא עקירה והנחה״ .דהיינו שעקירה (וכן
הנחה) הוי חלק מעצם ההוצאה מפני שזהו הדרך להוציא ,ובלי עקירה לא הוציא כדרך
המוציאין .ומפני זה חשב רש״י העקירות לפטורי דאתי לידי חיוב חטאת ,מפני שבעקירה
כבר התחיל המלאכה ,ועי״ז יבוא לגמור אותה.
משא״כ לדעת תוס׳ י״ל דס״ל דהגדר של עקירה הוא רק הכנה שע״י יכול להוציא החפץ,
ומפני זה נכנס העקירה להיות חלק ממלאכת שבת ,אבל לא מפני שבעצם העקירה הוא חלק
מדרך ההוצאה.
וזהו מה שכתבו התוס׳ בד״ה פטורי הנ״ל ,״דעקירה בלא הוצאה אינה אלא טלטול
בעלמא״ ,דנמצא דעשה רק הכנה לעצם המלאכה ,ולא התחיל עדיין עצם ההוצאה כלל .ורק
במקרה שפשט ידו לרשות השני ,שעשה כמעט כל ההוצאה ,ורק ״חיסר ממנה מעט או עקירה
או הנחה״ ,אז הוי פטורי דאתי לידי חיוב חטאת.
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ז .ובזה יובן המחלוקת בין רש״י לתוס׳ בפירוש ״בדידה״ בגמ׳ דידן .שלדעת רש״י שע״י
העקירה לבד כבר התחיל עצם המלאכה ,די בההשוואה דמגביה עצמו ,ובמגרר ,דלא עקר
החפץ ,אינו דומה כלל למוציא או זורק.
משא״כ לדעת התוס׳ שעקירה לבד אינו חשוב כלל ,אינו נחשב ל״בדידה״ ע״י מגביה
עצמו .ולכן מפרש תוס׳ שבמוציא וזורק ,״בשניהם בא בהגבהה הקנין קודם שיבא חיוב
הוצאה ,אבל במגרר ,ההוצאה והקנין באין כאחד״  -שהדמיון הוא לגבי ההוצאה דבה הוא
עצמו של המלאכה  .וכן בפעם הא׳ יפרש תוס׳ ה״בדידה״ שכל ההוצאה בעמד לכתף דומה
לעמד לפוש ,ולא כפירש״י ״במגביה עצמו״ .ואולי משום דזה הדמיון פשוט הוא ,לא חש
תוס׳ לפרשו ,וסמך על מה שחולק על רש״י בפעם הב׳ ,דשם צריך לפרשו מפני שהדמיון
אינו כ״כ פשוט.
ח .ועפ״י יסוד זה י״ל שרש״י ותוס׳ מחולקים בפירוש ״עקירה צורך הנחה״ .לפי רש״י
הפירוש הוא ע״ד ״אין דרך הוצאה בלא עקירה והנחה״ ,שעקירה הוא חלק מהוצאה ומשום
זה יש צורך בו כדי להגיע להנחה  -בלעדו אין כאן ענין של הוצאה כלל .ותוס׳ מפרשים
שעקירה הוא לצורך ההנחה משום שזהו הכנה הנצרכת כדי להניחו במקום אחר ,ולכן נכלל
העקירה בתוך המלאכה ,אבל לא שדרך הוצאה מתחיל מהעקירה.
ולפי״ז מובן איך מדמה התוס׳ (ד״ה שעקירה) הגבהה צורך ניסוך לעקירה צורך הנחה,
דלשיטתו ההגבהה בשניהם אינו מעצם האיסור ,רק הכנה בלבד.1
ובזה יבואר ג״כ שאלת התוס׳ (ד״ה הכא) דלכאורה הי׳ אפשר בעקירה אחרת ,ולא התחיל
העקירה בשעת הגבהה .דמאחר שכל ענין העקירה הוא הכנה להוצאה ,אם עקירה זו אינה
נצרכת  -דהא אפשר להוציא ע״י עקירה אחרת  -לא תחשב עקירה צורך הנחה (עכ״פ
כהו״א) .וחידשו התוס׳ דאע״פ דאין מעשה זה צורך הנחה ,מ״מ ענין העקירה נצרך ,ו״כך לי
עקירה זו כמו עקירה אחרת ,דמ''מ האיסור מתחיל משעת הגבהה ,דאם היה אחר עושה
עקירה לא היה מתחייב בהנחה״.2
ועכשיו אתי שפיר תירוץ התוס׳ (ד״ה שהגביהו) ״דסלקא דעתין הא דנמלך והוציאו הוי
עקירה שניה״ ,דלשיטתו דכל הענין הוא רק הכנה להוצאה ,אין עקירה זו שהי׳ לצורך הצנעה
שו ם שייכות להוצאה .אבל כשנמלך וחשב להוציאו ,בזה הכין עצמו להוצאה .ובתשובת הגמ׳,
״וכי האי גוונא מי חייב״ ,דרק כשהגביהו על מנת להוציאו ״שהיתה עקירה משעה ראשונה

 1משא״כ לרש״י אין דמיון בין ב׳ ענינים אלו כלל ,ואין צריך לומר שיש מחלוקת בין רבי ירמי׳ ורבי אבין .ולתרץ
קושיית התוס׳ ,י״ל שרש״י סובר כתירוץ ר״י בב״ק שם (ע :סד״ה לענין).
 2עיין בזה חידושי ר׳ ראובן ב״ק סי׳ י״ב.
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לכך״ אז הוי חייב משום שבת ,בזה חידשה הגמ׳ שבכדי להתחשב לעקירה צריך להיות
במעשה בפועל.
משא״כ לרש״י אי ן מקום להו״א כזה כלל שמחשבתו תחשב מדרך הוצאה שהוא ע״י
עקירה והנחה .ובנוגע לקושיית התוס׳ ,י״ל שרש״י למד הגמ׳ כפשוטה שעקירת החפץ היא
העקירה המחייב אותו על מלאכת הוצאה ,וגם מחייב אותו על הגניבה ,ואעפ״כ אינו בדין
קלב״מ .ורק רש״י לשיטתו יכול לומר כן .דמשום שרש״י נותן חשיבות להעקירה בפני עצמה
כחלק מההוצאה ,לכן במקום שאין נראה בהעקירה שום שייכות למלאכת הוצאה ,וכמו
בהגביהו ע״מ להצניעו ,דרק למפרע אחר שנמלך והוציאו רואים השייכות של העקירה
לההוצאה ,אז אין בכוחו של העקירה לפטרו מחיובו על הגניבה הנראה בגלוי .אבל לתוס׳
ש אינם מחשיבים העקירה בעצם לחלק מהמלאכה ,אין חילוק כ״כ במה שהי׳ נראה בגלוי
כשהגביהו ,אלא מאחר שמזה התחיל המלאכה במילא נופל תחת הדין דקלב״מ.
ט .ולפי״ז יש לבאר סברת ההו״א בתחילת הגמ׳ והתירוץ ,וגם במאי פליגי ב׳ הל״ק
והל״ב .ותחילה נבאר לשיטת תוס׳ .שאלת הגמ׳ ״לימא פליגא אדרבי אבין״ ,דבשניהם,
הגבהת החלב וזריקת החץ ,תוכנם שוה  -הכנה לאכילה ולהנחה .והל״ק מתרץ דאינו דומה
זריקת חץ ,ד״אי אפשר להנחה בלא עקירה״ ,היינו שזהו הכנה הנצרכת כדי שתהי׳ הנחה,
להגבהת חלב ,ד״אפשר לאכילה בלא הגבהה״ .והל״ב מסכים לסברת ההו״א שאין נפק״מ אם
זה הכנה נצרכת או לאו ,רק שא״א לומר שהגבהה תחילת אכילה היא מאחר שאפשר
לאהדורא.
וי״ל שרש״י מבאר ההו״א כנ״ל ,אלא שהלש״ק מבאר החילוק ,שבזריקת חץ העקירה
אינו רק הכנה אלא ״אי אפשר להנחה בלא עקירה״ ,היינו לא שאי אפשר למציאות הנחת
החץ ,אלא שאי אפשר להנחה דמלאכת שבת בלא עקירה דהוי חלק מדרך הוצאה .והל״ב
מסכים לסברת ההו״א שעקירה הוא רק הכנה ,וכנ״ל בשיטת תוס׳ ,אלא שרש״י נקט לבאר
כסברת הל״ק משום שכל המשך הגמ׳ הולך כשיטה זו (כמ״ש בתוס׳ ד״ה הכא).
ולפי״ז ניחא מה שרש״י מדייק ומדגיש הרבה פעמים הלשון שהעקירה הוא תחילת
מלא כת הוצאה (סד״ה שעקירה צורך הנחה ,ד״ה אורחי׳ הוא ,ד״ה פטור ,ד״ה אלא ,ועוד).
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הלכה כבתראי (גליון)
הרב שבתי אשר שי' טיאר
א' מאנ"ש ,ומח"ס קונטרס ריבית ועיסקא בדרך קצרה
יביא דבריו מגליון הקודם /יקשה עליו

בגליון הקודם כתב הרב מ.ש .שידוע הכלל המובא בשו״ע ח״מ סי׳ כ״ה סע׳ ב׳ ,״כל מקום
שדברי הראשונים כתובים על ספר והם מפורסמים ,והפוסקים האחרונים חלוקים עליהם,
כמו שלפעמים הפוסקים חולקים על הגאונים ,הולכים אחר האחרונים דהלכה כבתראי
מאביי ורבא ואילך.״
וכתב הרב הנ״ל שקיבל שאלה מתלמיד ממולח ,״מדוע ההלכה נפסק כרש״י נגד ר״ת
בנוגע לסדר הנחת הפרשיות בתפילין״?
ולאחרי האריכות קצת כתב בהסיכום שלמרות שיש כלל דהלכה כבתראי ,ור״ת הי׳ לאחר
רש״י ,מ״מ המחבר אינו משתמש בכלל זה להכריע הלכה (אלא סמך על שלשת עמודי
ההוראה :הרי״ף והרמב״ם והרא״ש ז״ל ,שבמקום ששנים מהם מסכימים לדעת אחת נפסוק
הלכה כמותם) ,ולכן אינו פלא שהוא פסק כרש״י נגד ר״ת.
ולא זכיתי להבין דבריו ,שהרי יסוד שאלת התלמיד הוא ע״פ מה שפסק המחבר הלכה
למעשה שהולכים אחר האחרונים ,וא״כ איך תירץ שהמחבר בעצמו אינו משתמש בכלל זה
להכריע הלכה כרש״י נגד ר״ת?
ובפרט ,שגם כלל זה של המחבר ,לילך אחר רוב דעות של אלו ג׳ עמודי הוראה ,הוא
חידושו של המחבר .ואי לא נקטינן כהאי כללא שקבע המחבר בחו״מ סי׳ כ״ה סע׳ ב׳ דהלכה
כבתראי ,לא הו״ל לחבר השו״ע ,דמי ישמע לו?!
ולהעיר משיחות כ"ק אדמו"ר (ראה סה״ש תשמ״ז עמ׳  )550-555שאע״פ שבדרך כלל
סמך המחבר על רוב דעות של אלו ג׳ עמודי הוראה ,מ״מ לאו כלל גמור הוא שהרי פסק לפי
הכרעת שכלו ג״כ ,ולאו דוקא ע״פ הרוב (וכדמוכח בכ״מ).
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הערה בשו״ע רבינו סי׳ נג
הנ"ל
יביא הערת המערכת על שוע"ר /יחלוק עליהם

בשוע״ר סי׳ נג ציון צח הביאו המערכת מה שכתב רבינו על הגליון ״ע״ש בש״ך״ והוסיפו
שהוא בש״ך ״סקי״א וסקי״ד״.
ולענ״ד כיון רבינו בעיקר למ״ש הש״ך בס״ק יג ,דשם דוקא מפורש שמשמעות הטור
ושו״ע ב״מעת לעת״ בס״ג ס״ז וס״י ״דוקא הוא״ ,ושלעולם משעה שנדר אסור עד אותה
שעה ממש [ .ומה שכתב השו״ע בסעיף ה ש(כשאמר חודש סתם) אסור ״מיום ליום״ (ולא
כתב כבסעיפים ג ז ויו״ד ״מעת לעת״) לא בא רק לאפוקי הא דסעיף ד שכשאומר ״חודש זה״
מותר מיד ביום ראש חודש אלא גם כדי ללמדינו ש״אע״פ שאינו אלא כט ימים שתמוז חסר
הוא ,מכל מקום הוא חדש שלם מיום ליום״ ד״לעולם סגי במיום ליום״ אפילו בחודש חסר,
שאם נדר בחצי היום טו לחודש תמוז ,אסור עד חצי יום טו לחודש אב (כמבואר בש״ך שם)].
וז״ל הש״ך בסקי״ג :״משמע משעה שנדר אסור מיום ליום ,כגון אם נדר בחצי היום ט״ו
לחודש תמוז ,אסור עד חצי יום ט״ו לחודש אב״.
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הוספה א'

סיכום כללי על הסוגיא ד"עבודה צורך גבוה" ,בעיקר ע"פ המאמרים ד"ה "ויקרא" ו"צו"
דשנת ה'תרע"ה ,שנכתב ע"י המשפיע הרה"ח ר' אשר שיחי' פרקש ,משפיע ראשי
דישיבה גדולה חב"ד דבונאס אייריס ,ושליח בישי"ג בשנות ה'תש"נ-נ"ב

עבודה צורך גבוה
א .כתיב "ועבדתם את ה' אלקיכם
וברך את לחמך וגו" (משפטים כג ,כה).
הנה מפסוק זה למדים שהעבודה היא
צורך גבוה .היינו ,שענין העבודה בעבודת
השי"ת הוא לא רק בשביל האדם עצמו
שיזדכך ויתעלה ויבוא לשלימותו
ולהעלאת נשמתו כו' ,אלא היא בשביל
הקב"ה בעצמו כביכול ,שהוא יתברך צריך
לעבודת האדם בתורה ומצוות.
עניו יסודי ועיקרי זה צריך בירור
וביאור להבינו ולתווכו ,הן מסברא והן
מקרא ,בפסוקים ומאמרי רז"ל ,ובכללות:
מסברא – "דלכאורה ,כללות הענין
דעבודת העבד לאדונו שייך רק בעבד
ואדון למטה ,שהעבד יכול להוסיף
שלימות אצל האדון ,אבל למעלה כיון
שאיהו שלימותא דכולא ,אינו מובן איך
שייך שם ענין העבודה"?
ומקרא ומארז"ל – מצינו כמה
פסוקים ומאחז"ל שיש ביניהם סתירה
לכאו' בענין זה ,ובפרט מארז"ל (ב"ר

רפמ"ד) "וכי אכפת ליה להקב"ה למי
ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן
העורף ,לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם
את הבריות" .הרי מפורש יוצא שענין
העבודה בתומ"צ אינו תופס מקום
למעלה ,לא איכפת לי' ,וכל ענינו הוא רק
בשביל האדם העובד ,לצרף בהם את
הבריות .אבל לאידך אמרו רז"ל (איכה
רבה פא ,לג ובספרי האזינו לב ,יח) בשעה
שישראל עושין רצונו של מקום מוסיפים
כח וגבורה למעלה שנא' ועתה יגדל נא
כח אדנ' .ולהיפך ח"ו נאמר "צור ילדך
תשי" שמתישין את כוחו כביכול.
ב .בתשובה על שאלה זו כבר חקרו
בזה גדולי ישראל הקדמונים ומהם בספר
"עבודת הקודש" למהר"ם בן גבאי תלמיד
הרשב"א בחלק ב' (חלק העבודה)
ובשל"ה הק' שער הגדול (כט ,ב ואילך)
ועוד .אמנם בתורת החסידות נתבאר ענין
זה בפנים חדשות ועמוקות באורך ורוחב
בכמה אופנים במאמרי רבותינו נשיאנו
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על פסוק זה (בפרשת משפטים) ובכמה
מקומות.
בהנכתב להלן נעמוד בעיקר על ביאור
סוגיא זו כפי שנתבארה בהמשך "בשעה
שהקדימו – תער"ב" במאמרי פ' ויקרא
ופ' צו דשנת העת"ר ,שחביבות מיוחדת
יש בהם ,הואיל ונאמרו בזמן שמחת הבר-
מצוה של כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו (יום
הבהיר י"א ניסן העת"ר שחל בערש"ק
פרשת צו אז אמר אדמו"ר הרש"ב נ"ע
את המאמר ד"ה זאת תורת העולה) ושם
מתבארת סוגיא זו בהרחבה מיוחדת.
בכמה מאמרים בתורת כ"ק אדמו"ר
עצמו המשיך לבאר ענין זה בהרחבה
וביתר עומק מיוסד על הנ"ל ,ומהם (ע"פ
סדר השנים) ד"ה לא תהיה משכלה
תשי"ב ,ד"ה בשעה שהקדימו תשי"ב,
ד"ה כימי צאתך תשט"ז ,ד"ה זאת תורת
העולה ומאמרי חג השבועות תש"מ,
ועוד.
להלן נשתדל לסכם את העולה מכלל
הביאורים שבמאמרים הנ"ל והחידושים
והשינויים שביניהם בעזהי"ת.
ג .הנה בספרי המקובלים הראשונים
תירצו לתווך הסתירות הנ"ל – דתלוי
באיזה מדרגה מדברים ,דלגבי עצמות
אוא"ס ,בחינת אדון יחיד שורש
השרשים ,שם באמת אינו נוגע כלל,
דקמי' כחשיכה כאורה .אמנם בענין
התלבשותו ואורו יתברך בעולמות ע"י
עשר ספירות שם נוגע ענין העבודה.
שעל ידי קיום התורה ומצוות מוסיפים

אורות באצילות ,ועל ידי העדר העבודה
הנה ח"ו גורמים פגם בהכלים וסילוק
בהאורות שלמעלה.
והנה בחינה זו "דאדון יחיד שרש
השרשים" המוזכרת בס' קבלה הכוונה
היא לבחינת הכתר בכלל שהוא למעלה
מעשר ספירות דאצילות ,ובפרטיות יותר
בכתר גופא הכוונה לפנימיות הכתר,
עתיק יומין ,שהוא הנקרא "שרש
השרשים" (כי חיצוניות הכתר ,אריך
אנפין ,הוא שרש הע"ס דאצילות.
ופנימיות הכתר הוא "שרש השרשים".
עיין בזה בד"ה לא תהיה משכלה תשי"ב
ובארוכה בד"ה צאינה וראינה עזר"ת).
ד .אמנם ע"ד החסידות מבואר זה
באופן רחב ועמוק יותר .שמדריגת "אדון
יחיד שרש השרשים" הוא בכללות בחינת
אוא"ס שלפני הצמצום ,דשם אינו נוגע
ענין העבודה ,משא"כ באור שלאחר
הצמצום שבכללות הוא אור הקו – שם
נוגע ותופס מקום ענין העבודה בתורה
ומצוות.
ומובן שזהו חידוש גדול לגבי המבואר
בספרי הקבלה הנ"ל .כי אור הקו הוא
מדרי' גבוה מאוד למעלה מעלה לא רק
מע"ס דאצילות אלא גם מבחי' הכתר
עצמו ,כי הקו הוא הארה מאוא"ס שלפני
הצמצום ,ואעפ"כ גם שם נוגע ותופס
מקום עבודת האדם בתומ"צ להמשיך
תוספות אור בהקו וכו' .ומה שאמרו "לא
איכפת ליה וכו'" הכוונה לאוא"ס שלפני
ההצמצום.

ישיבה גדולה מעלבורן ,אוסטרליא
ויתירה מזה מבאר כ"ק אדמו"ר
הרש"ב נ"ע ,דלא רק באור הקו שלאחרי
הצמצום נוגע ותופס מקום ענין העבודה,
אלא גם בהצמצום עצמו שהיה באור א"ס
שצמצם עצמו וסילק אורו הגדול אל
הצד ,גם בזה נוגע ותופס מקום ענין
העבודה .כי גם עצם הצמצום נפעל ע"י
עבודת האד ,ע"י שהאדם מבטל את עצמו
ומניח עצמותו ואת כל רצונותיו ,שעי"ז
גורם למעלה גם-כן הנחת עצמותו יתברך
כביכול להניח ולסלק את אורו הגדול כדי
שיהיה מקום לעולמות ולהמשכת
האורות בסדר השתלשלות (ורק בתחילת
הבריאה היה זה מצד למעלה ,כי חפץ
חסד הוא ,וגם אז היה זה מצד העלאת מ"ן
מיני' ובי' שעלה ברצונו התענוג שיתענג
בעבודת הצדיקים וכו' ,וכמבואר כ"ז
בד"ה כי תשא העת"ר).
אמנם באוא"ס שלפני הצמצום שם
הוא למעלה מעלה משייכות לעולמות,
ולכן שם כחשיכה כאורה ולא איכפת ליה
כביכול.
ה .אך כל זה הוא עדיין רק ביאור
ועומק יותר בשיטת המקובלים .אמנם
ע"ד החסידות הוא באופן נעלה ועמוק
הרבה יותר .והוא ,שגם באור א"ס שלפני
הצמצום נוגע ענין העבודה .ואדרבא ע"ז
נאמר "ועבדתם את הוי' אלקיכם" ,דשם
הוי' הכוונה לאוא"ס שלפני הצמצום,
שהוא שמו הגדול שעליו נאמר :קודם
שנברא העולם היה הוא ושמו בלבד.
והעבודה היא שהוי' יהיה אלקיכם ,והיינו
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שאור א"ס הבלי-גבול יאיר למטה בגילוי
ובפנימיות בעולמות ובנשמות ישראל.
ועפ"ז ,מה שאומרים "ועבדתם את
הוי' אלקיכם" קאי על אוא"ס הבלי-גבול,
ומה שאומרים "לא איכפת לי' וכו'"
הכוונה לעצמות אוא"ס שלמעלה מאור
וגילוי דשם לא איכפת לי' וכחשיכה
כאורה.
אמנם גם זה הוא עדיין אינו עיקר
החידוש של תורת החסידות .כי הרי סו"ס
גם באוא"ס שלפנה"צ עם היותו באין
ערוך לגמרי למדרגות שלאחר הצמצום
ועד שהיה צריך להיות סילוק האור
הקודם כדי להוות עולמות ועשר ספירות
וכו' ,מ"מ בהיותו אור וגילוי עכ"פ הרי
הוא גם-כן הארה בעלמא ולא עצם.
אלא צ"ל דעיקר ענין ד"ועבדתם את
ה' אלקיכם" הוא שהעבודה נוגע גם
בעצמות א"ס ב"ה ממש ,וכמש"כ "כי לי
בני ישראל עבדים" ,שזה קאי על
העצמות ממש.
ו .והתיוך בין זה שגם בעצמות אוא"ס
נוגע עבודת האדם ,לזה שאמר רז"ל שלא
איכפת לי' כביכול ,מבאר אדמו"ר הרש"ב
נ"ע בשני אופנים:
ביאור א' :בחיצוניות אור א"ס שם
אינו נוגע עבודת האדם וכחשיכה כאורה,
אבל בפנימיות שם דוקא נוגע שיהי'
עבודת האדם.
והנה ביאור זה הוא להיפך מכל
הביאורים שעד עתה ,כי בהביאורים
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דלעיל הנה המדרגה ששם נוגעת עבודת
האדם הוא דרגא נמוכה יותר ,ואילו
בדרגא גבוה יותר שם אינו נוגע ענין
העבודה .ואילו כאן הוא להיפך ,שבדרגא
הנמוכה ,חיצוניות האור א"ס ,לא איכפת
לי'ה ואילו בדרגא הגבוהה ,פנימיות אור
א"ס שם דוקא איכפת לי'.

ז .נמצא מכל זה שענין העבודה נוגע
כבי' בהעצמות .ואע"פ שבכתוב נאמר
"ועבדתם את הוי' אלקיכם" דקאי על שם
הוי' שהוא אור וגילוי ולא על העצמות,
אעפ"כ אין זה סתירה למה שענין העבודה
נוגע גם בהעצמות ממש .ושני ביאורים
בזה:

ונקודת הענין בזה הוא כמבואר
בדא"ח בענין חיצוניות המקיף ופנימיות
המקיף .שבחיצוניות המקיף שם כחשיכה
כאורה ויש מקום ליניקת החיצונים ,ואילו
בפנימיות המקיף משם דוקא ההשפעה
היא לישראל (ראה ד"ה ביום עשתי עשר
יום תשל"א וש"נ) כמו-כן בעניננו,
שדוקא בפנימיות אוא"ס נוגע עבודתם
של ישראל בתומ"צ .כי בחיצוניות הרצון
יש מקום גם לעוד ענינים ,משא"כ
בפנימיות הרצון נרגש מה שרוצה באמת
ובפנימיות ,שהם רק נשמות ישראל
ועבודתם בתומ"צ.

נכון שהעבודה היא לגלות שם הוי'
בעולם שהוא האור א"ס שלפני הצמצום
כנ"ל .אבל כיון שהאור הוא גילוי העצם
הקשור עם העצם ,וכמ"ש אני הוי' ,דאני
היינו עצמות והוי' הוא האור ,דכולא חד,
לכן המשכת האור בעולם נוגע גם
להעצמות.

ביאור ב' :בעצמות א"ס ב"ה נוגע
עבודתם של ישראל בתומ"צ ויחד עם זה
אינו נתפס בזה ח"ו ,כי עצמות מושלל
מכל גדר ולכן יכול להיות שני הפכים
יחד.שהגם שרוצה ונוגע לו כביכול
עבודתם של ישראל אעפ"כ באותה
מדריגה גופא לא איכפת לי'.ומסיבה זו
יכול להיות שע"י עבודת התשובה של
האדם זדונות נעשו לו כזכויות כמבואר
ענין זה בארוכה בכו"כ שיחות ומאמרים
של נשיא דורנו.

בעומק יותר ענין זה גופא להמשיך
אוא"ס בעולם היא היא כוונת העצמות,
והיינו שבעצמותו ית' מושרשת כוונה זו
ותכלית זו ,שישראל ע"י עבודתם
בתומ"צ ימשיכו אור א"ס שלפנה"צ
בעולם למטה ,כי נתאווה הקב"ה (היינו
עצמות) להיות לו ית' דירה בתחתונים.
[בד"ה באתי לגני תשל"א מופיע
ביאור נוסף על השאלה דלעיל .והנקודה
היא ,שאע"פ שבכתוב נאמר "הוי'
אלקיכם" הרי כדי לחבר בין ב' הבחינות
הוי' ואלקים שבכללות הם בחי' סובב
וממלא ,הוא בכח העצמות דוקא ,נמצא
שענין זה גופא מרמז שהעבודה נוגע
בעצמות].
ובעומק יותר כותב כ"ק אדמו"ר נ"ע
בסוף המאמר ד"ה זאת תורת העולה,
ש"תכלית הכוונה הוא להיות המשכת

ישיבה גדולה מעלבורן ,אוסטרליא
עצמות א"ס ממש שלמעלה מבחינת
אוא"ס שהיה ממלא מקום החלל".
[להעיר משני הביאורים בריש המשך
יו"ט של ר"ה תרס"ו בתכלית כוונת
הצמצום בשביל הגילוי :א .שיומשך
אוא"ס שלפנה"צ בעולמות .ב .שיומשך
אור חדש שלמעלה מהאור שהיה ממלא
מקום החלל .וי"ל שזהו הכוונה בהנ"ל.
ולהעיר עוד מד"ה באתי לגני תשל"א
הנ"ל שמקשר שם בין שני המאמרים
דתרס"ו ודתער"ב שהזכרנו ,עיי"ש].
ח .העולה מכל האמור ,כמה ביאורים
בענין עבודה צורך גבוה ,עד היכן נוגע
ותופס מקום עבודתם של ישראל
למעלה:
בעשר ספירות
באור הקו
בעצם הצמצום (לפני המשכת הקו)
באור א"ס שלפני הצמצום
בעצמות א"ס ב"ה
אמנם עדיין צ"ב בכללות הענין,
דלכאו' הרי לנו כאן דבר והיפוכו .איך
יתכן שמדרי' אחת תהיה באופן דלא
איכפת לי' לגבי מדרי' שלמטה הימנה –
ויחד עם-כן תהי' איכפת לי' לגבי מדרי'
שלמעלה הימנה.
[נו"א :איך יתכן שעל אותה המדרגה
עלי' נאמר "לא איכפת ליה" העבודה
דתומ"צ ,הנה ביחס לדרגות שלמעלה
הימנה נאמר שכן איכפת לי'?]
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נקח לדוגמא את הביאור ש"ועבדתם
את ה' אלקיכם" קאי על אור הקו ששם
איכפת לי' ,ולגבי דרגא זו הרי באוא"ס
שלפני הצמצום (שהוא למע' מהקו) אין
תופס מקום עבודת האדם ובמילא לא
איכפת לי' ,א"כ איך אומרים אח"כ
שבעומק יותר גם בדרגא זו היינו באוא"ס
שלפני הצמצום כן איכפת לי' ורק לגבי
דרגא גבוה עוד יותר שם לא איכפת לי'?
וי"ל הביאור בזה ,שאין הכי נמי שבכל
הדרגות הללו נוגע עבודתם של ישראל
בתומ"צ בכלל .אלא שבתוכן הפרטי
דכוונת המצוות הנה זה משתנה בכל דרגא
ודרגא (כדלקמן) .כי העבודה צריכה
להיות מעין ההמשכה שאותה רוצים
להמשיך ,ולכן יתכן שאופן העבודה
בתומ"צ בדרגא נמוכה הנה לגבי מדרי'
גבוה יותר עבודה זו "לא איכפת לי'" ,כי
שם הכוונה בתומ"צ היא באופן נעלה
יותר ,ועד"ז במדרי' זו לגבי מדרי' נעלית
עוד יותר .וכך ע"ז הדרך.
ט .וביאור הענין יובן ע"פ מה
שנתבאר מהמאמרים הנ"ל שמבארים
מהו תוכן העבודה בתומ"צ בכל
המדריגות הנ"ל:
כדי להמשיך את האורות דסדר
השתלשלות שהם הע"ס ובכללות יותר
אור הקו ,הוא ע"י קיום התומ"צ בכוונה
פרטית שיש בכל מצוה ומצוה ,שכל
מצוה ממשיכה אור פרטי השייך למצוה
זו ,ויש בזה בנין הכלים והמשכת האור
בהכלי וכו'.
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כדי לפעול את עצם הצמצום ,לזה
צריך להיות הנחת עצמותו וסילוק
הרצונות של האדם מכל וכל ,כי הצמצום
למעלה הוא ענין סילוק הרצון שבעצמות
כביכול בענין הגילוי ,על-כן צריך להיות
העבודה גם-כן באופן כזה .והיינו שאין
נוגע לו הכוונה פרטית והאור שנמשך ע"י
מצוה פרטית זו ,אלא נוגע לו רק לקיים
רצון העליון בביטול והנחת עצמותו מכל
וכל.
וי"ל דענין זה צריך להיות הכוונה בכל
התומ"צ שעושה ,שיהי' בהם התנועה
דהנחת עצמותו כמבואר בארוכה בסד"ה
ויקרא הנ"ל (העת"ר).
כדי להמשיך אוא"ס שלפני הצמצום
שהוא ענין שם הוי' שלמעלה מזמן
ומקום ,צריך שתהי' העבודה בהתבוננות
בענין הביטול דכולא קמי' כלא חשיב
ובענין אחדותו ית' האמיתית כו' כמבואר
בד"ה זאת תורת העולה הנ"ל וכן בד"ה
כימי צאתך תשט"ז.
וי"ל שגם כאן הכוונה לא להתבוננות
באחדות הוי' בתור ענין בפני-עצמו ,אלא
שזה צריך לחדור בכל עניני האדם בקיום
התומ"צ שלו ,שע"י העבודה בהם יומשך
ויתגלה ביטול זה דאחדות הוי' בעולם
ויורגש בעולם איך שבאמת כולא קמי'
כלא חשיב (ראה ד"ה אני לדודי תשל"ב
שע"י המצוות נמשך בעולם הביטול
דכולא קמי' כל"ח עי"ש הטעם ע"ז).
כדי שיהי' המשכת העצמות ממש,
ע"ז צריך להיותהעבודה ד(אתכפיא

ו)אתהפכא ,כי ע"י אתהפכא חשוכא
לנהורא מתהפך חושך הצמצום עצמו
לאור ,שזה רק ביכולת העצמות כמבואר
בהמשך המאמרים דחג הפסח העת"ר.
וגם זה צריך להיות הכוונה בכללות
התומ"צ שעושה ,שהוא כדי לפעול
אתהפכא חשוכא לנהורא ע"י זה.
י .וי"ל שזהו מה שמבאר בד"ה לא
תהי' משכלה (תשי"ב) בביאור מארז"ל
"וכי אכפת ליה להקב"ה למי ששוחט מן
הצוואר או מי ששוחט מן העורף ,לא
ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את
הבריות" .דהפירוש בזה הוא ,שפרטי
המצוה אכן לא איכפת לי' אבל הענין
הכללי שבמצוות מה שעל-ידם נעשה
צירוף הבריות ,הינו האתהפכא מאין ליש
שנעשה עי"ז ,זה איכפת לי' .וי"ל
שהכוונה בזה הוא לא ח"ו שאין נוגע
הפרטים דתומ"צ אלא שהכוונה בכל פרט
בתומ"צ הוא להיות עי"ז אתהפכא
חשוכא לנהורא ומרירו למתקא שעי"ז
נמשך העצמות ,כמבואר בד"ה באתי לגני
הנ"ל שבכדי להפוך הגדרים דחושך לאור
הוא ע"י העצמות שאינו מוגדר בשום
גדר .וענין זה שבתומ"צ אכן נוגע
לעצמות א"ס.
וזהו התשובה על מה ששאלנו,
שהעבודה דתומ"צ בדרגא נמוכה הנה
לגבי הדרגא היותר גבוה אין העבודה
הזאת נוגעת ,אבל אין הפירוש ח"ו שאינו
נוגע כלל ענין התומ"צ ח"ו ,אלא שכוונה
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זו בתומ"צ אינו תופס מקום ,אבל נוגע
שם ענין העבודה באופן נעלה יותר וכנ"ל.

אתהפכא ,הנה ענין זה שבמצוות איכפת
לי' (גם) לעצמות ומהות א"ס ב"ה ממש.

ועפ"ז נמצא פירוש חדש ונפלא
במאמר חז"ל דמה איכפת לי' להקב"ה
וכו' לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את
הבריות .דהפירוש הפשוט הוא שהמצוות
הם לא בשביל הקב"ה (לא איכפת לי')
אלא בשביל האדם (לצרף בהם את
הבריות) .אבל ע"פ חסידות הפירוש הוא,
שזה שהמצוות פועלים צירוף הבריות,

[ולהעיר שענין זה האחרון מבואר
בד"ה לא תהי' משכלה תשי"ב ובד"ה
בשעה שהקדימו תשי"ב ובלקוטי שיחות
חי"ז פרקי אבות על המשנה רבי חנניא בן
עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את
ישראל כו' ובכל אחד מהם ביאור שונה
ואכ"מ].

e
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הוספה ב'
יומן מהמשפיע הרה"ח ר' אשר שיחי' פרקש ,משפיע ראשי דישיבה גדולה חב"ד דבונאס
אייריס ,מכמה התוועדויות מעת היותו בשליחות באוסטרליא (בשנות ה'תש"נ-נ"ב)

ש"פ קרח אדר"ח תמוז תש"נ מעלבארן אוסטרלי'
התוועדות עם הרה"ח ר' יהושע שנ"ז ע"ה סערעבראנסקי
היום התוועד הרה"ח ר' זלמן סערעבראנסקי אחרי התפילה בקשר עם סיום הרמב"ם
הלכות צרעת בשיעור ג"פ רמב"ם שהתחיל בזמן האחרון בכולל והוא הרוח החי' באופנים.
הי' געשמאקער פארברענגען ובפרט שבזמן האחרון זה יקר המציאות שיתוועד וכו'.1
פתח ואמר שזה שאנו מתוועדים עכשיו כאן כעת זהו מפני שכך עלה במחשבה הקדומה
דא"ק שבשעה זו ובמקום זה ואנשים אלו ייפגשו יחד וייתוועדו ,וכל פרט נוגע ממש ברצון
העליון להשלים כללות כוונת הבריאה והרי זה דבר נפלא ביותר שבמחשבה הקדומה נוגע
ויקר ההתוועדות שלנו עכשיו.
והמשיך לבאר מש"כ בתהילים פרק ח' :כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים
אשר כוננת ,מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ותחסרהו מעט מאלוקים וגו' ,וביאור
כוונת הפסוק כך היא :דהנה כאשר נמצא האדם בביתו הרי הוא רואה רק שטח קטן ביותר ואז
מציאותו תופסת מקום חשוב בתוך הד' אמות שלו ,אבל כשיוצאים החוצה ומתחילים
להסתכל על העולם הגדול ורואים את השמים ,הירח והכוכבים ואז הרי לגבי שטח גדול כל
כך כמו כדור הארץ בכלל ,הנה האדם הוא כמו גרגיר עפר קטן שאינו תופס מקום כלל וכלל.
והנה כל זה הוא רק לגבי כדור הארץ הגשמי ,והנה אם נמשיך לעשות חשבון זה לגבי כל
הגלגלים וכוכבים ,הרי אז כל כדור הארץ הוא דבר קטן ביותר וכמו כלא נחשב ,וכ"ש וק"ו
האדם שנמצא בתוך כדור הארץ הוא כמו אין ואפס ,וכ"ז הוא כלפי הגלגלים והכוכבים שהם
גשמיים עדיין .והנה תורת החסידות מלמדת אותנו שישנו עולם עשי' הרוחנית ולמעלה מזה
עולם היצירה ,ולמעלה מזה עולם הבריאה ,ולמעלה יותר עולם האצילות .הרי אם נערוך את
המציאות שלנו לגבי כל העולמות הגדולים והעצומים בכמות ובאיכות ,הרי המציאות שלנו
היא אין ואפס ממש וכלא חשיב כלל וכלל.
וזהו מה שמבאר הכתוב כאן :כי אראה שמיך וגו מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו.

 1להעיר ששבת זו היתה בדיוק שנה לפני פטירתו בש"ק פ' קרח ג' תמוז תנש"א
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אמנם לאחר כל זה מה אנחנו רואים? שהקב"ה שהוא בורא ומהווה ומחי' כל העולמות
הנה בחר דוקא באדם קטן שבקטנים זה ונתן לו נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש עם
כוחות נעלים ונפלאים ביותר עד שותחסרהו רק מעט מאלוקים ,והרי זה דבר נפלא ביותר,
וכשמתבוננים בזה ה"ז נותן לנו חיות ושמחה גדולה ודורש מאתנו להיות מסורים ונתונים אל
הכוונה העליונה לעשות לו ית' דירה בתחתונים ולמלאות רצון כ"ק אדמו"ר שליט"א.
וה"ז דבר נפלא ביותר איך שבפעולה קטנה כמו לימוד הרמב"ם שזהו הוראת כ"ק אד"ש
יכולים להתקשר עם הרבי ולגלות אלוקות בעולם וכו'.
כוונה העליונה היא להמשיך אין סוף בעולם והיינו לגלות את האמת שאלוקות ועולם
באם אמת ,אבל קודם כל צריך להיות ַא מענטש ,וצריך
האלטן ַ
כולא חד ,דארף מען דאך ַ
לעשות בקב"ע השיעורים ויחד עם זה בשמחה.
דיבר על זה שקשה ללמוד ג' פרקים רמב"ם כדבעי ,ונתן עצה שילמדו פרק אחד היטב
ושניים במהירות יותר ,ולשנה הבאה יבחרו בפרק אחר ,וכך במשך שלש שנים ילמדו ג'
פרקים היטב.
סיפר שר' שמואל מונקעס היה עני מרוד ,וכשהגיע זמן לעשות שידוכים לב"ב שלו
והמחותנים שאלו למצבו ואמר שהוא אדם חשוב בקהלתו ויש לו נכסים וכו' ,ונעשה השידוך.
אח"כ נודע להם שהוא עני מרוד ואין לו כלום ושלחו לבדוק בעיירתו מהו האמת,
וכשנודע לו מזה ביקש מבני העיר שיביאו כולם הבהמות שלהם לחצר ביתו כדי שייראה שיש
לו הרבה בהמות וכו' ,והסביר שגם העשירות של הזולת הוא די ומספיק .והנמשל בעשירות
שיש לנו להיות בין חסידים.

e
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יום ראשון בדר"ח תמוז תש"נ

התוועדות עם הרה"ח ר' אהרן שי' סערעבראנסקי
ע"פ הוראת המלך כ"ק אד"ש אתמול שיתוועדו מידי ראש חודש נערכה התוועדות היום
בישיבה עם הר"ר אהרן סערעבראנסקי שי' ,תוכן דבריו הי' התקשרות לעצם של הרבי ,ולא
לגילויים ,הרבי תובע קבלת עול יחד עם שמחה וכדי שיוכלו לעשות שני הענינים ביחד הרי
זה ע"י התקשרות לרבי וכמבואר במאמר האחרון שי"ל מוגה ד"ה רני ושמחי (תשכ"ז) שצ"ל
קב"ע ויחד עם זה שמחה ,רני ושמחי בת ציון ,וזה ע"י התקשרות להצדיק הנקרא ציון .עורר
ע"ד הפצת המעיינות חוצה ומבצעים.
סיפר שפעם כתב לו כ"ק אד"ש במכתב שצריך להזהר כשעוסקים בקירוב וכו' ניט
אריבערציען די סטרונע (היינו לא למתוח את החוט יותר מדי) ,שצריך להיזהר לא לדרוש
יותר מדי באופן שיפעול שבירה בהזולת וצריך שימת לב לזה.

e
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י"ב תמוז תנש"א חג הגאולה
התוועדות עם הרה"ח ר' יצחק דוד ע"ה גראנער
בקשר עם י"ב תמוז ובסיום השבעה של ר' שנ"ז סערבריאנסקי (שנפטר ש"ק פרשת קרח
ג' תמוז השתא) נערכה התוועדות גדולה בישיבה סענטער התוועד הרה"ח רי"ד גראנער עם
אנ"ש והתמימים ,היה געשמאקער פארברענגען מלא רגש:
א) בקשר ליום ג' תמוז סיפר ששמע מהרב בוטמאן שבנעוול רצו לדעת מה קורה עם
אדמו"ר מהריי"צ במאסר בעת שישב שם בשפעלערקע ,ושלחו את אביו של נחמנסון (שהי'
מאלו שאסר את הרבי ,ואביו היה חסיד) לברר מה קורה עם הרבי ,והוא חזר עליהם וסיפר
שכבר לאחר מעשה רח"ל והחסידים התחילו לעשות קריעה ואבילות רח"ל עד שנודע שזה
היה עלילת שקר והרבי חי וקיים ,אי אפשר לתאר את גודל השמחה והשטורעם שהי' בג'
תמוז כשנודע שהרבי יוצא ממאסרו ,ואיך אפשר לומר תחנון ביום כזה?! (אמר זה ממענה
למה ששאלוהו אם אומרים תחנון בג' תמוז).
ב) י"ב תמוז תש"א (או תש"ב) קרא כ"ק אדמו"ר שליט"א ,אז הרמ"ש ,למשרדו (שכעת
היא גן עדן העליון) לכמה מהתמימים ,כששה במספר וסיפר להם את כל פרשת המאסר
והגאולה מהחל ועד כלה ,והרגישו שאצלו זה ע"ד קריאת המגילה דפורים( ,אך אינו זוכר כל
הפרטים).
ג) ר' ישראל דזייקובסון התוועד איתם בתור תמימים והי' לו פתגם בשם זקני החסידים:
פויל נישט אין זאסשע ,פויל אין דער ערד! (אל תירקב בגורן ,תירקב באדמה!) כלומר,
שהרקבון צריך להיות במקום שיש צמיחה ולא במקום שרק מרקיב ואין יוצא מזה כלום,
ובעבודה ענין הריקבון הוא ענין הביטול והמרירות שצ"ל שיהי' מזה צמיחה ולא ח"ו שפלות
ועצבות שאין יוצא מזה מאומה ,ודיבר ע"ז שהענינים הבלתי רצויים לאחרונה זה כמו ריקבון
שקודם הצמיחה של הגאולה וצ"ל באופן שיבוא מזה צמיחה ולא ח"ו ריקבון בעלמא.
ד) דיבר שצ"ל לחלוחית של חסידות ,חמימות וחיות ,קלעפעדיג ,ולא יבש וקר ח"ו.
וסיפר על התמים החסיד ר' לייבע דאקשיצער (שיינין) שכשהי' עדיין בחור מתלמידי
התמימים ,הי' פעם באיזה עיירה והיו שם מזקני החסידים כאלו שעוד היו אצל אדמו"ר הצמח
צדק ובשבת אחרי התפילה ערכו קידוש והתוועדו ,ר' לייבע האריך בתפילתו ביותר והגיע
מאד מאוחר לעשות קידוש ,אחרי קידוש התיישב להתוועד וכל זקני החסידים שהיו שם
ישבו בביטול לפניו וכל הפארברענגען קיבל פנים חדשות ,ואמרו מה שאדמו"ר (הרש"ב) נ"ע
פעל ע"י תומכי תמימים.
ה) ר' אברהם מאיאר ע"ה לא רצה לדבר על הימים ההם של תו"ת ,והי' אומר :א נייער
מלך ,נייע ענינים( ...מלך חדש ,עינינים חדשים.)...
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ו) ר' נחום זלמן גורביץ סיפר שהוא הי' בתרפ"ז בזמן המאסר בחרקוב יחד עם הרב"צ
שמטוב ועוד ,וזוכר שצמו כו"כ פעמים ואמרו כל התהילים הרבה פעמים.
ז) הרב גראנער סיפר הסיפור שיש בהתמים על אותו חסיד של אדמו"ר הזקן שנפטר
בערב כ"ד טבת והי' בשמחה גדולה שיזכה להיות ביום כ"ד טבת יום הילולא של רבינו הזקן
עמו בהיכלו להתוועדות ,ובכה הרבה על כך שר"ז סערבריאנסקי נפטר בסמיכות לי"ב תמוז
וכבר יושב היום ומתוועד עם כ"ק אדמו"ר מהריי"צ את חג הגאולה...2

e
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הוספה ג'

בענין אימת שבת על עמי הארץ
רמב"ם הל' מעשר פי"ב ה"א-ב
א .כתב הרמב"ם" :1הלוקח פירות
ממי שאינו נאמן על המעשרות ,ושכח
לעשרן ,ונכנסה שבת או יו"ט שאינו יכול
לעשר ,הרי זה שואלו ,ואם אמר לו
מעושרין הן ,אוכל על פיו בשבת ,וכן אם
אמר לו אחד שאינו נאמן ,מעושרין הן,
אוכל על פיו באותה שבת ,ואפי' היו לו
פירות אחרות מאותו המין ,מפני שאימת
שבת על עמי הארץ ,ואינו עובר בה
עבירה.
וממשיך" :2אע"פ שהוא אוכל על פיו
בשבת ,הרי זה לא יאכל מאותן הפירות
למוצאי שבת ,עד שיעשר דמאי על הכל,
על שאכל בשבת ועל הנשאר ,שלא הקלו
והאמינהו אלא לצורך אותה שבת".
 )לאחרונה יו"ל מזמן לזמן ע"י התלמידים
השלוחים לישיבה גדולה ,סדרת קובצי "כי כן יסד
המלך" ,ובהם עיונים וביאורים בסוגיות שונות
במשנה תורה להרמב"ם .העיונים מיוסדים
בעיקרם על שיחות כ"ק אדמו"ר שנאמרו בקשר
להרמב"ם היומי בהזדמנויות שונות .בהתחשב עם
העובדה שהשיחות נאמרו לפעמים בקיצור נמרץ,
כך שלמעיין יקשה לפעמים להבין גודל החידוש
והעמקות בדברי רבינו ,מצאנו לנכון להציע
הסוגיא בהרחבת הביאור למען ירוץ הקורא בו,
ועי"ז יבחין בהפלאת מהלכו של רבינו בנידון.
הביאור שלפנינו מיוסד בעיקרו על שיחת ש"פ
חו"ב תשמ"ו.

ומקורו במשנה" :3הלוקח פירות ממי
שאינו נאמן על המעשרות ושכח לעשרן,
שואלו בשבת ואוכל על פיו .חשיכה
מוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר".
ובירושלמי 4נחלקו האמוראים
בטעמא דמתני' ,וז"ל" :חברייא בשם רבי
יוחנן ,מפני כבוד שבת התירו  . .ר' ביבי
בשם רבי חנינא ,אימת שבת עליו ,והוא
אומר אמת" .ופסק הרמב"ם כרב ביבי.5
והדברים צריכים ביאור :אי משום
אימת שבת האמינו לע"ה לאכול על פיו
לכתחילה (בלי חששות) ,למה לא יאכל
מאותן הפירות במוצ"ש עד שיעשר.
ובאמת ,כבר תמהו כן בירושלמי,
וז"ל" :ואם אימת שבת עליו ,בדה תנינן
 )1הל' מעשר פי"ב ה"א.
 )2שם ה"ב.
 )3דמאי ריש פ"ד .וכמו שציינו מפרשי הרמב"ם
שם.
 )4שם.
 )5ולהעיר שלשון הירושלמי "אימת שבת עליו,
והוא אומר אמת" ("וירא מלשקר ואומר אמת"
(פנ"מ))  -משמע ,דמחמת אימת שבת נזהרים
ע"ה רק מלשקר .משא"כ ל' הרמב"ם "ואינו עובר
בה עבירה" ,משמע דנמנעים מכל עבירה בשבת.
(ועיי' בפי' הר"ש משאנץ ,הרא"ש (למשניות
שם) ,תוד"ה ובתרומת (כתובות נה ,ב) ועוד,
שביארו באו"א ).ואכ"מ.
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(בזה שנינו ,)6חשיכה מוצאי שבת לא
יאכל עד שיעשר (אם אימת שבת עליו
ולא ישקר יהא מותר לאכול אותן פירות
אף במוצאי שבת.")6
ותירצו" :מפני אחד שאין אימת שבת
עליו" .כלומר ,אף שבד"כ אימת שבת על
ע"ה ואוכלים על פיהם בשבת ,מ"מ,
מכיון שישנם ע"ה שאין אימת שבת
עליהם ,לכן לא יאכל מאותן הפירות
במוצ"ש עד שיעשר.7
ב .והנה ,במ"ש הרמב"ם ש"לא יאכל
מאותן הפירות למוצאי שבת ,עד שיעשר
דמאי על הכל ,על שאכל בשבת 8ועל
הנשאר" ,כתבו המפרשים 9דמקורו
בהמשך הירושלמי שם" :חשיכה מוצאי
שבת ,מעשר מזה על זה (ממה שאוכל
במוצ"ש וגם על שאכל בשבת.)6
אבל צ"ע ,שהרי מיד הקשו ע"ז" :מאן
דאמר מפני כבוד שבת ,ניחא ,מאן דאמר
מפני שאימת שבת עליו ,למה לי מעשר
מזה על זה (בשלמא למאן דאמר מפני
כבוד שבת התירו ,ניחא שאח"כ צריך
לעשר גם על מה שאכל בשבת ,דלא

 )6פני משה שם.
 )7והא דמותר לאכול בשבת עצמה  -ראה לקמן
ס"ד.
 )8מה שמועיל לעשר למפרע  -ראה כתב סופר
(גיטין לא ,א) ,מקדש דוד (דמאי סי' כח) ,ועוד.
 )9מהר"י קורקוס ,ר"ש סיריליאו (דמאי שם
(בדעת הרמב"ם)) ,פני משה ,ועוד.
 )10להעיר ממ"ש במראה הפנים (ירושלמי
שם)" :הרמב"ם שכתב הטעם מפני אימת שבת
עליו ,ופסק שצריך לעשר גם על מה שאכל בשבת,

התירו אלא בשעת צורך השבת .אלא
למאן דאמר מפני שאימת שבת עליו
ואינו משקר ,א"כ למה לי מעשר מזה על
זה ,הלא מה שאכל בשבת מפני
שהאמינהו להמוכר ,והרי דבר מתוקן
אכל ,ולא משני מידי.")6
ועפ"ז צ"ע להרמב"ם שפסק כמ"ד
מפני שאימת שבת עליו ,אמאי יעשר
במוצ"ש על מה שאכל בשבת ,הרי
האמינוהו.10
והנה יש שכתבו ,11שבאמת לא הניחה
הגמ' בקושיא על רב ביבי ,אלא "שלא
חש לתרץ ,שכבר תירץ לעיל מפני אחד
[שאין אימת שבת עליו] וכו' ,וה"ה כאן".
פי' :כמו שעצם איסור האכילה
במוצ"ש ,הוא משום מיעוט ע"ה שאין
אימת שבת עליהם ,כמו"כ הוא במה
שצריך לעשר דמאי גם על הנאכל בשבת,
דהוא משום המיעוט שאין אימת שבת
עליהם וחיישינן לשיקרא.
אבל עפ"ז אינו מובן לאידך גיסא:
"לא יאכל12

דיוק לשונו של הרמב"ם
מאותן הפירות למוצאי שבת ,עד שיעשר
כמו שציינתי בריש פירקין ,צ"ל דגי' אחרת היה לו,
ואיפכא ,מ"ד מפני אימת שבת עליו ,ניחא וכו'".
ומובן הדוחק לשנות גירסאות בסתם .וראה
לקמן הערה .78
(ועיי' גם בפאת השולחן (יז ,טז) .אך מושללים
הדברים ע"פ הדיוק דלקמן בפנים .עיי"ש).
 )11מהר"א פולדא (דמאי שם ד"ה למה לי
מעשר מזה על זה).
 )12וכ"ה בהמשנה" ,לא יאכל עד שיעשר".
וראה בתוס' אנשי שם (דמאי שם) שדייק כן
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דמאי על הכל ,על שאכל בשבת ועל
הנשאר" (ואינו כותב בפשטות ומוצ"ש
מעשר על הכל וכו') ,מורה ,שאם אינו
רוצה לאכול מהפירות במוצ"ש ,או שלא
נשארו כלום מהם ,פטור מלעשר על מה
שאכל בשבת.
וצ"ב ,דממה נפשך :אי חיישינן לאחד
שאין אימת שבת עליו ,הו"ל לעשר בכל
מקרה (גם כשלא נשארו פירות במוצ"ש,
או שאינו רוצה לאכלם) .ואם לאו ,לא
יעשר במוצ"ש כלל.
ג .והנה התוס' יו"ט (דמאי שם)
העתיק לשון הרמב"ם ,והוסיף" :אבל
בחול לא האמינוהו בסמך שאילת שבת,
משום דאיכא למיגזר אטו שאילת חול".
ובזה אתו דברי הרמב"ם בפשיטות,
דמה שהאמינוהו בשבת הו"ל נאמנות
גמורה (ובחול אסור לאכול רק מצד
הגזירה "אטו שאילת חול") ובמילא
פשוט שאין צריך לעשר על מה שאכל
בשבת.
אמנם כד דייקת ,א"א לומר כן:13
א) לפירושו יוצא דבאמת אין שום
קולא להאמין לע"ה ,ומחמת גזירה לחוד
הוא דאסרוהו במוצ"ש .בעוד שלשון
בלשון המשנה" :קשה ליתני חשכה מו"ש יעשר".
עיי"ש.
 )13לבד הדוחק לפרש הרמב"ם דלא
כהירושלמי (וכמ"ש הר"א מבראדא (שם):
"אישתמט מיני' דברי הירושלמי כאן").
 )14ראה תוס' חדשים (שם)" :ובירושלמי
הקשה קושיא זו ,ומשני מפני אחר שאין אימת
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הרמב"ם "שלא הקלו והאמינהו אלא
לצורך אותה שבת" משמע שקולא הוא
להאמינו.
ב) ועוד (והוא העיקר) :סו"ס למה
יעשר על מה שאכל בשבת כשרוצה
לאכול ,הרי האמינוהו.14
ד .והנראה בזה ,ובהקדים מה שצ"ע
בעיקר ההיתר לאכול על פיו של הע"ה
בשבת .דלכאורה ,האי חששא ל"אחד
שאין אימת שבת עליו" ,שייך גם בשבת.
ומצינו ב' דרכים בביאור הענין:
א) "בשבת מפני שא"א לו לעשר,
סמכו על הרוב".15
ב) "שלא רצו לסמוך על אימת שבת
אלא ביום השבת ,לפי שיש שאין עליו
אימת שבת ,לכן עשו טעם זה סעד עם
כבוד השבת".16
אולם בדעת הרמב"ם אי אפשר לומר
כן:
דלשני הטעמים הנ"ל נמצא,
דלקושטא דמילתא חיישינן לאחד שאין
אימת שבת עליו ,רק שמפני סיבות
צדדיות (שא"א ,או מפני כבוד) דחו חשש
זה והתירו לו לאכול .ואם כן ,בודאי היה

שבת עליו ,פי' שאין כל ע"ה אימת שבת עליו רק
לכבוד השבת הקילו ,וזה כוונת הרמב"ם ג"כ
שצריך להפריש על הכל ,משא"כ לסברת התיו"ט
אין טעם לזה וק"ל".
 )15פני משה שם .וכ"ה בתוס' כתובות (נה ,ב
ד"ה ובתרומת מעשר וכו').
 )16פי' הרא"ש לדמאי שם .ועוד.
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מן הראוי לחייבו לעשר במוצ"ש בכל
אופן.17
וכפי שמצינו במאירי ,18שפירש ע"ד
אופן הב' הנ"ל (וז"ל" :ומשום עונג שבת
סמכו בה לומר כן ,שאימת שבת על עם
הארץ שלא לעבור בו עבירה להכשיל
הלוקח באכילתו"),
ובהתאם לזה סיים בסתם" :ולמוצאי
שבת מעשר אף על מה שאכל בשבת",
דמשמע שמעשר בכל מקרה.19
והדרא קושיין לדוכתה :מאי טעמא
(לדעת הרמב"ם) שרינן ליה לאכול על פי
ע"ה בשבת ,ולא חיישינן לאחד שאין
אימת שבת עליו.
ה .וי"ל הביאור בכ"ז:
דהנה עצם הדין דאוכלין על פי ע"ה
בשבת ,יש לפרשו בב' אופנים:
א) מדין היתר (דהחפצא) :קל הוא
שהקלו חכמים בדמאי להתיר האכילה
בשבת על פי ע"ה אף שיש בה חשש
טבל.20
ב) מדין נאמנות (דהגברא) :הימנוהו
רבנן לע"ה בשבת לומר מעושרין הם
הפירות ,להתירם באכילה לכתחילה.
 )17וכמ"ש המראה פנים (המובא לעיל הערה
 )72שלהרמב"ם צריך לגרוס איפכא" ,חשיכה
מוצ"ש ,מ"ד מפני אימת שבת עליו ,ניחא וכו'".
עיי"ש .וי"ל דלשיטתו אזלי שמפרש (בפני משה)
דהטעם שאוכל על פיו בשבת הוא מפני שא"א
לעשר ,ולכן יש פנים לגרוס "מ"ד מפני אימת שבת
עליו ,ניחא וכו'".
 )18כתובות נה ,ב.

[והיא היא פשטות החילוק בין ב'
השיטות בירושלמי" :חברייא בשם רבי
יוחנן ,מפני כבוד שבת התירו  . .ר' ביבי
בשם רבי חנינא ,אימת שבת עליו ,והוא
אומר אמת"].
ועד"ז יש לחקור בהמובא לעיל (ס"ד)
שגם למ"ד אימת שבת עליו צריך הוא
להטעם דכבוד שבת (מפני א' שאין אימת
שבת עליו) ,דיש להבין זה בשני פנים:
א) מפני כבוד שבת התירו לאכול על
פי הע"ה .אך להתיר בכדי לא רצו ,וסמכו
על מה שרוב ע"ה אינם משקרים מפני
אימת שבת .נמצא ,דעיקר ההיתר הוא
מפאת כבוד שבת.
[והוא שכתב הרא"ש" :שלא רצו
לסמוך על אימת שבת אלא ביום השבת,
לפי שיש שאין עליו אימת שבת ,לכן עשו
טעם זה סעד עם כבוד השבת" ,דהוא
העיקר.
וכן משמע במאירי (הנ"ל)" :ומשום
עונג שבת סמכו בה לומר כן ,שאימת
שבת על עם הארץ כו'"].
ב) עיקר הטעם דאוכלים על פיו הוא
מפני שהאמינו לדברי הע"ה שהם
מתוקנין מפני שאימת שבת עליו .ואם כי
 )19ומסתבר לומר שגם הרא"ש ס"ל כן .ואולי
יש לדייק כן ממה שאינו מביא הדין ד"חשיכה
מוצ"ש מעשר מזה על זה" כנפק"מ בין ב' המ"ד.
עיי"ש.
 )20ומצינו בדמאי כעי"ז בכמה מקרים שהקלו
חכמים מפני שרוב ע"ה מעשרים( .עיין דמאי פ"ג
מ"א ופה"מ שם .ועוד).
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קולא הוא להאמינו ,דהרי יש אחד
שמשקר גם בשבת ,מ"מ מפני כבוד שבת
לא חששו לכתחילה למיעוט זה.
ו .ועל הדרך הזה י"ל ,שגם הרמב"ם
ס"ל דהא דאוכלין על פיו בשבת ולא
חיישינן ל"אחד שאין אימת שבת עליו",
הוא (גם) מפני כבוד שבת (וכהרא"ש
והמאירי) .אלא שבזה גופא ס"ל
להרמב"ם כאופן הב' הנ"ל:
שהיתר האכילה הוא מדין נאמנות,
שהאמינוהו בשבת .ולזה שאין אימת
שבת עליו לא חששו ,מצד כבוד שבת.
ומדוייקים הדברים בלשונו :בה"א
(כשמציע עצם הדין דאוכל על פיו) ,כותב
רק הטעם ד"אימת שבת על עמי הארץ",
כי זהו העיקר.21
ובה"ב (בהסבירו הא דלמוצ"ש צריך
לעשר) כותב" :שלא הקלו והאמינהו אלא
לצורך אותה שבת" .ומזה ,שהנאמנות
היא בגדר של "הקלו" (דהלא ישנם שאין
אימת שבת עליהם) ,ומצד "צורך שבת".
ז .ועפ"ז ,יתפרש שיטת הרמב"ם
בטוב טעם:
הטעם דאוכלין על פיו בשבת הוא
מפני שהאמינוהו .וא"כ בעצם גם

 )21וראה גם בפה"מ (ריש פ"ד שם)" :אמרו
בגמ' שהטעם בענין שהוא נאמן בשבת לפי
שאימת שבת עליו ,ר"ל שעמי הארץ חמור
בעיניהם לעשות עבירה ביום השבת מפני כבוד
הים ,לפיכך לא ישקר" .ותו לא.
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במוצ"ש אין טעם לעשר הפירות( ,שהרי
האמינוהו) ,ולכן כשאינו רוצה לאכול עוד
או שלא נשארו ,אכן אין צריך לעשר
כלום.
רק שהיות שבאמת יש חשש של
"אחד שאיו אימת שבת עליו" ,ורק
ש"הקלו והאמינוהו  . .לצורך  . .שבת",
א"כ אם הוא רוצה לאכול מאותן הפירות
במוצ"ש ,בוודאי צריך לעשר ,שהרי אין
שייך עוד הטעם דכבוד שבת ,וממילא
חיישינן לאחד שאין אימת שבת עליו
ובטלה הנאמנות.
וכשעומד לעשר הפירות משום
דהאידנא ליכא טעמא דכבוד שבת ,הרי
נתגלה שבאמת גם בשבת היתה חשש
ד"אחד שאין אימת שבת עליו" ,וממילא
הדין נותן דצריך לעשר לא רק על מה
שאוכל במוצ"ש אלא "על הכל ,על שאכל
בשבת ועל הנשאר".22
ויה"ר שבזכות הלימוד בהלכות
מעשר ,נזכה בקרוב לקיים ענין המעשר
בפועל מן התורה (משא"כ בזמן הזה
שלדעת הרמב"ם 23אינו אלא מדרבנן),
בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב
ממש.

 )22וי"ל מעין דוגמא לדבר מהדין ד"גלגול
שבועה" (קידושין כז ,ב) .וראה אינציקלופדי'
תלמודית בערכו.
 )23הל' תרומות פ"א הכ"ו .וראה גם טושו"ע
יו"ד סשל"א ס"ב.
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הוספה ד'
מכתב שהואילו השלוחים והתלמידים של ישי"ג לשלוח לכ"ק אדמו"ר נשי"ד בקשר ליום
הבהיר כ"ח סיון ה'תנש"א ע"ד כתיבת חדיושי תורה והדפסתם ,ולאח"ז מענת כ"ק אדמו"ר
נשי"ד

ישיבה גדולה מעלבורן ,אוסטרליא
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